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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 27 de setembre de 2018, a les 11 hores, 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 del
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan Carles
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERCAM), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fabrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García
i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque
(ERC-AM), i els diputats amb veu però sense vot següents: senyors Manuel Reyes
López (PP), Miguel Ángel Ibáñez Giner (C’s) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUPPA).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU),
Núria Marín i Martinez (PSC-CP), Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i Laura
Martínez i Portell (CiU).
Oberta la sessió pel senyor president, 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 19 de juliol de 2018.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, renovar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya - La
Pedrera, fundació especial.

3.

Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència, núm.
9094/18, de data 13 de setembre de 2018, mitjançant el qual es delega en el

Àrea de Presidència
Secretaria General

Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, la representació de la Diputació de
Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat Muntanya de Montserrat prevista
per al dia 19 de setembre de 2018.
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 215/2017-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per AXA SEGUROS GENERALES i el senyor XXX,
contra la resolució de la Diputació de 29 de març de 2017, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb
motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, quan
circulava per la carretera BV-5213, terme municipal de Tavèrnoles, i va col·lidir
amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 129/2016-A2, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 15 de febrer
de 2016, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16
d’octubre de 2014, a la carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a
causa de la col·lisió del seu cotxe amb un porc senglar que va creuar
sobtadament la calçada.

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en
el procediment núm. 719/2017-D, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX, en relació amb l’Institut Nacional de la Seguretat
Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social i desestima el recurs en
relació amb la Diputació de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul
de la base reguladora de la pensió de jubilació.

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7056/2018, de data 9 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 217/2018-F,
procediment ordinari, interposat per l’Associació Educativa Arinoe contra la
resolució de la Diputació de Barcelona que desestimà el recurs de reposició en
què es deixava sense efecte la convocatòria de subvencions núm. 9343/2017.

Gabinet de Premsa i Comunicació
8.

Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm.
8410/2018, de data 16 d’agost, pel qual s’aprova la concessió d’un recurs tècnic
per a la realització de l’actuació “Plans de Comunicació” en el marc del Catàleg
de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en
municipis entre 5.001 i fins a 20.000 habitants.
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9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs de microrelats «La
biblioteca, porta del coneixement».

10.

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

Direcció de Serveis de Cooperació Local
11.

Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la línia de
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’increment de crèdit de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements
patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments
locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en conseqüència,
incrementar els ajuts concedits i concedir nous ajuts en el marc de l’esmentada
línia

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un nou
recurs en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, i modificar el règim, i desestimar un requeriment efectuat al
procediment que resol la concessió d’ajuts del referit Catàleg.

14.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia a diversos ajuts aprovats en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (Núm. 1).

Servei de Contractació
15.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 1953
GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, per determinats incompliments del
termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 3
(Arranjaments comarca del Vallès Occidental) i lot 5 (Arranjaments comarques
Berguedà, Bages, Osona i Moianès), de l’expedient relatiu a l’Execució de les
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació.
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16.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, per determinats incompliments del termini
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en el contracte del lot 4 (Arranjaments
comarques Anoia, Alt Penedès i Garraf), de l’expedient relatiu a l’Execució de les
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació.

17.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu acord
amb l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, amb efectes 1 d’octubre a 31 de
desembre de 2018, el contracte relatiu al lot 4 (Vigilància, protecció i control
d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències) de
l’expedient relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.

18.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ampliar el termini
d’execució dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 de la contractació relativa a l’Execució de les
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació i ampliar la despesa disposada per als lots 3 i
5 (exp. núm. 2015/0006873).

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
19.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Reus, per a la cessió, utilització, manteniment,
desenvolupament i implementació de l’aplicació de mobilitat urbana per a
dispositius mòbils “APARCAR”.

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
20.

CARDONA.- 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 Cardona,
per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

21.

CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles,
per a finançar l’actuació local “Inversions enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
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22.

CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles,
per a finançar l’actuació local “Millora instal. esportives: Coberta pista esport.”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

23.

LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Adequació de l'entorn de la pista número 1”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

24.

LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.450 €, a l’Ajuntament de la Garriga,
per a finançar l’actuació local “Instal·lació d'un ascensor a la Torre del Fanal”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

25.

MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a l’Ajuntament del Masnou,
per a finançar l’actuació local “Inversions2018: Esc.música i jardins
Ll.Companys”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

26.

MOLINS DE REI.- 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 Molins de Rei, per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca municipal 2018”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

27.

LA ROCA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, el desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de Caixa
de Crèdit a petició de l’Ajuntament.

28.

SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.405,32 €, a l’Ajuntament de Sallent,
per a finançar l’actuació local “Nova residència. Reconstrucció xemeneia est”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

29.

SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent,
per a finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

30.

SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 64.493,47 €, a l’Ajuntament de Sallent,
per a finançar l’actuació local “Reasfaltament de diversos carrers”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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31.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- 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 Sant Esteve de Palautordera, per a finançar
l’actuació local “Reforma escoles velles”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

32.

SANT LLORENÇ D’HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, el desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de
Caixa de Crèdit a petició de l’Ajuntament.

33.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- 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 Santa Margarida de Montbui, per a finançar
l’actuació local “Urbanització carrer Sant Jaume”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.

34.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 1.193 €, a l’Ajuntament de Sentmenat,
per a finançar l’actuació local “Inversions béns immobles 2018”, al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.

35.

SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 173.807 €, a l’Ajuntament de
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions béns mobles 2018”, al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.

36.

TERRASSA.- 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 Terrassa,
per a finançar l’actuació local “2a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.

37.

LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 €, a
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Obres
complem. camp de futbol i zona esportiva”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

38.

VACARISSES.- 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
Vacarisses, per a finançar l’actuació local “Ampliació del consultori Municipal”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.

Programa de Crèdit Local
39.

ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
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Presidència, concedir una subvenció per import de 8.735,50 €, a l'Ajuntament
d’Arenys de Munt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2018.
40.

CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 91.674,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018.

41.

GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 10.567,14 €, a l'Ajuntament de Gelida,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018.

42.

GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 151.920,24 €, a l'Ajuntament de
Granollers, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2018.

43.

L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 222.901,98 €,
a l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.

44.

MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 83.394,68 €, a l'Ajuntament
de Molins de Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2018.

45.

SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 19.283,76 €, a l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.

46.

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.- Dictamen pel qual es proposa, per
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 101.220,35 €,
a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objecte de subsidiar el
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost
2018.

47.

TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 17.611,90 €, a l'Ajuntament de Taradell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018.

48.

TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 213.808,46 €, a l'Ajuntament de Terrassa,
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les
inversions del pressupost 2018.
49.

VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 3.522,38 €, a l'Ajuntament de
Vallromanes, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per
a finançar les inversions del pressupost 2018.

50.

VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 22.190,99 €, a l'Ajuntament
de Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell,
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018.

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
51.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació d’un error
material en el text de l’acord aprovat per la Junta de Govern, en sessió celebrada
el dia 22 de març de 2018 (núm. 91/2018), relatiu a la vigència de l’adscripció
dels pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons
Hèlios II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària.

Intervenció General
52.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del
protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

53.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC), per a la realització
del projecte PECT “BCN SMART RURAL”.

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
54.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’associació
Green Building Council España, per als anys 2018-2021.

55.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
retenció de crèdit de l’atorgament dels recursos tècnics del Servei d’Equipaments
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i Espai Públic de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
56.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
conveni marc “Acuerdo Marco Administrativo” a subscriure entre la Diputació
Barcelona, la Diputació de Girona i el “Sistema Nacional de Áreas
Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”
Costa Rica.

un
de
de
de

57.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les
sol·licituds de pròrrogues de justificació i execució, atorgades a la convocatòria
referent a activitats d’explotacions forestals d’empreses agrícoles i ramaderes,
d’empreses de serveis, d’habitatges i rehabilitació de patrimoni arquitectònic i
entitats culturals, a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la
Diputació de Barcelona, així com revocar inicialment les referides subvencions.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
58.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació
d’al·legacions presentades per l’Associació Heura de Barcelona, contra l’acord
de la Junta de Govern, de data 12 d’abril de 2018, pel qual es va revocar
inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució del
projecte “Construïm espai lliure de violència de gènere”, al no haver esmenat les
incidències de justificació i, aprovar definitivament la revocació de l’esmentada
subvenció.

59.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les
al·legacions presentades per “l’Associació de Persones Participants Àgora”,
contra l’acord de la Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es va
revocar inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució
del projecte “Interculturalitat inclusió i prevenció del racisme”, al no haver
esmenat les incidències de la justificació i, aprovar definitivament la revocació de
l’esmentada subvenció.

60.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar
parcialment les al·legacions presentades per la “Associación de Estudiantes
Colombianos en Catalunya”, contra l’acord de Junta de Govern, de 18 de
desembre de 2017, pel qual s’aprova inicialment la revocació de la subvenció
atorgada a la mateixa, per a l’execució de l’activitat “Llavor de convivència”, en el
marc de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre en
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matèria de benestar social.
61.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les
al·legacions presentades per “l’Associació Cultural, Educativa i Social Operativa
de Dones Pakistanís” i “l’Associació Hispanoiraní Ferdosí” contra l’acord de la
Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es van revocar inicialment les
subvencions atorgades a les esmentades entitats al no haver presentat cap tipus
de justificació i, aprovar definitivament la revocació de les esmentades
subvencions.

Direcció de Relacions Internacionals
62.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 13.352,48 € amb càrrec al vigent pressupost, per fer el
pagament de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre, "Oferta
d'accions d'educació per al desenvolupament" 2016.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Gerència de Serveis de Cultura
63.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació
definitiva del fons de prestació "Desenvolupament de polítiques culturals en
municipis de menys de 5.000 habitants", aprovat per acord de la Junta de
Govern de data 25 de febrer de 2016.

64.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió dels
recursos tècnics consistents en Redacció de plans, projectes i informes per a la
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l'any
2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

65.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de
subvencions amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per
entitats privades del sector cultural, a realitzar a la província de Barcelona al
2018.

66.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de
subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics
de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que
tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona,
durant l’any 2018,

67.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província on la Diputació
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no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019.
Gerència Serveis d’Educació
68.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018.- Pel
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 19 de juliol de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui indica el sentit del vot en relació amb la resta de punts
que hi figuren a l’Ordre del Dia. Diu que votarà a favor dels punts 11, 12, 13, 65, 66, 67
i 68. Pel que fa a la resta, llevat dels de donar compte, s’abstindrà.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, renovar la designació de
representants de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya - La
Pedrera, fundació especial.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I. Fets
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28 de
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències,
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
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representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Entre aquests ens participats es troba la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació
especial, a la qual es va incorporar la Diputació de Barcelona per Acord de Ple
adoptat en sessió de 31 de gener de 2013 (AP 3/13), i que va néixer fruit de la
transformació de l’entitat Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa amb
l’objecte de realitzar accions o activitats d’interès general de caràcter cultural, social,
mediambiental, territorial, científic i de foment de la investigació, principalment en
l’àmbit de Catalunya.
El Patronat d’aquesta Fundació, en previsió de la finalització del seu primer mandat
de sis anys (art. 20 Estatuts) el 28 de desembre d’aquest any, va acordar per
unanimitat dels seus membres, en sessió de 15 de febrer de 2018, sol·licitar a la
Diputació de Barcelona l’adopció d’un acord en què faci constar la seva voluntat de
continuar formant part del Patronat, així com la persona designada com a representant
a aquests efectes.
Conseqüentment amb aquesta petició, des de la Presidència es considera oportú
adoptar un acord a fi de manifestar la voluntat de la Diputació de Barcelona de
continuar formant part del Patronat de la Fundació i renovar la designació l’Il·lm.
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, el qual va ser nomenat representant de la corporació
al Patronat de la Fundació per delegació de l’aleshores presidenta, Excma. Sra. Mercè
Conesa i Pagès, per Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de 28 d’abril (AJG
154/16), representació aquesta que continuarà exercint, ara per delegació de l’actual
president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells I Berzosa, a la
finalització del present mandat del Patronat el proper 28 de desembre per un període
de sis anys més, llevat que es revoqui amb anterioritat.
II. Fonaments de dret
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
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La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que, com és el
cas de la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial, els estatuts prevegin un
període diferent.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11
de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. MANIFESTAR la voluntat de la Diputació de Barcelona de continuar formant
part del Patronat de la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació especial.
SEGON. RENOVAR EL NOMENAMENT de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Catalunya – La Pedrera, fundació especial, a partir de la data de 28 de desembre de
2018, en què conclou el mandat vigent d’aquest patronat.
TERCER. DETERMINAR, en conseqüència amb les disposicions de l’acord primer,
que la representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Catalunya – La Pedrera, fundació especial, resta de la manera següent:
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1.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació
Catalunya – La Pedrera, fundació especial, correspon al seu president, Excm.
Sr. Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb
l’article 19 i 20 dels propis Estatuts de la Fundació.
2.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació de
Barcelona en el Patronat de la Fundació Catalunya – La Pedrera, fundació
especial, el qual pot tenir o no la condició de Diputat, l’Il·lm. Sr Jaume Ciurana i
Llevadot, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació.
QUART. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència, núm.
9094/18, de data 13 de setembre de 2018, mitjançant el qual es delega en el
Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, la representació de la Diputació de
Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat Muntanya de Montserrat prevista
per al dia 19 de setembre de 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratifica, 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 president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, en
exercici de les seves competències ha dictat el Decret núm. 9094/18, de 13 de
setembre, de delegació en el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot de la
representació de la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat
Muntanya de Montserrat de data 19/09/2018, que literalment diu:
“La Diputació de Barcelona participa en el Patronat de la Muntanya de Montserrat i està
representada en el seu Plenari pel President de la corporació, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, d’acord el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts, recollits a la Llei 10/1989, de
10 de juliol, sens perjudici que pugui ser substituït per un suplent, d’acord amb l’article 14.2
dels avantdits Estatuts.
S’ha convocat una sessió del Plenari del Patronat per al proper dia 19.09.2018, a les 16
hores, en seu del Palau de la Generalitat, a la qual el Sr. Castells no podrà assistir per
coincidir amb altres activitats ja programades.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa designar un suplent per tal que pugui assumir la representació de la
Corporació i garantir així l’assistència de la Diputació de Barcelona en la sessió convocada.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de representants en
els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de Govern segons es recull
a l’apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret
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de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11 de juliol de
2018.
Valorades les circumstàncies exposades i considerada per la Coordinació General
l’excepcionalitat prevista a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i actuació dels
representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, aprovat per la
Junta de Govern en data 18.12.2014.
Donat que la Junta de Govern tindrà la propera sessió el dia 27.09.2018, resta justificada la
urgència d’adoptar la resolució d’acord amb l’apartat 2.4.b) de l’esmentada refosa 1/2018,
que reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern
per raons d’urgència.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, com a suplent de l’Excm. Sr.
Marc Castells i Berzosa, per representar la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari
del Patronat de la Muntanya de Montserrat convocada per al proper dia 19.09.2018.
Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.”

L’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2018 reserva a la Presidència l’exercici de les
competències del Ple i de la Junta de Govern per raons d’urgència, sense perjudici de
la ratificació de l’òrgan competent en la següent sessió que es celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 9094/18, de 13 de setembre, pel
qual s’aprova la delegació en el Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot de la
representació de la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat
Muntanya de Montserrat de data 19/09/2018.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 215/2017-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per AXA SEGUROS GENERALES i el senyor XXX, contra
la resolució de la Diputació de 29 de març de 2017, que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb motiu de
l’accident de trànsit, ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, quan circulava
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per la carretera BV-5213, terme municipal de Tavèrnoles, i va col·lidir amb un
porc senglar que va irrompre sobtadament a la via.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm.14 de Barcelona, ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 215/2017-B, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per AXA SEGUROS GENERALES i el senyor XXX, contra la
resolució de la Diputació de 29 de març de 2017, que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb motiu de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, quan circulava per la carretera BV5213, terme municipal de Tavèrnoles, i va col·lidir amb un porc senglar que va
irrompre sobtadament a la via.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 215/2017-B, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat pel AXA SEGUROS GENERALES i el senyor XXX,
contra la resolució de la Diputació de 29 de març de 2017, que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb motiu de
l’accident de trànsit ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, quan circulava per la
carretera BV-5213, terme municipal de Tavèrnoles, i va col·lidir amb un porc senglar
que va irrompre sobtadament a la via.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en
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el procediment abreujat núm. 129/2016-A2, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 15 de febrer
de 2016, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16
d’octubre de 2014, a la carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a causa
de la col·lisió del seu cotxe amb un porc senglar que va creuar sobtadament la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat Sentència en el
procediment abreujat núm. 129/2016-A2, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la resolució de 15 de febrer de
2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 d’octubre de 2014, a la
carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a causa de la col·lisió del seu cotxe
amb un porc senglar que va creuar sobtadament la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no
existeix una relació causal entre els danys soferts per l’actora i el funcionament del
servei públic i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la
responsabilitat patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm.129/2016-A2, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra la resolució de 15 de
febrer de 2016, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 d’octubre de
2014, a la carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a causa de la col·lisió del
seu cotxe amb un porc senglar que va creuar sobtadament la calçada.
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona.”
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en
el procediment núm. 719/2017-D, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX, en relació amb l’Institut Nacional de la Seguretat
Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social i desestima el recurs en
relació amb la Diputació de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul
de la base reguladora de la pensió de jubilació.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment núm. 719/2017-D, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor XXX en relació amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la
Tresoreria General de la Seguretat Social i desestima el recurs en relació amb la
Diputació de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul de la base
reguladora de la pensió per jubilació.
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada
al BOPB d’11 de juliol de 2018).
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 719/2017D, que estima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor XXX en relació
amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat
Social i desestima el recurs en relació amb la Diputació de Barcelona, en reclamació
de diferències en el càlcul de la base reguladora de la pensió per jubilació. En
conseqüència:
1. Condemna a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a la Tresoreria General de
la Seguretat Social a abonar al demandant la totalitat de la pensió.
2. Absol a la Diputació de Barcelona de totes les peticions formulades contra ella en
la demanda.
Segon. NOTIFICAR aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona”
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7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7056/2018, de data 9 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 217/2018-F,
procediment ordinari, interposat per l’Associació Educativa Arinoe contra la
resolució de la Diputació de Barcelona que desestimà el recurs de reposició en
què es deixava sense efecte la convocatòria de subvencions núm. 9343/2017.- 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 Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de juny
de 2018 ha citat la Corporació perquè comparegui en el recurs contenciós
administratiu número 217/2018-F, procediment ordinari, interposat per
l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la resolució de 10 de maig de 2018, de
la Diputació de Barcelona.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986, de
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de
la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat
2.4. 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 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 Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 217/2018-F, procediment
ordinari, interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la resolució de
10 de maig de 2018, de la Diputació de Barcelona.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, 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.”
Gabinet de Premsa i Comunicació
8.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm.
8410/2018, de data 16 d’agost, pel qual s’aprova la concessió d’un recurs tècnic
per a la realització de l’actuació “Plans de Comunicació” en el marc del Catàleg
de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en
municipis entre 5.001 i fins a 20.000 habitants.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions
amb la ciutat de Barcelona, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Atès que el President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells Berzosa,
ha dictat, per raons d’urgència i en data 16 d’agost de 2018, un Decret (núm. Reg.
8410/2018) sobre l’aprovació de la concessió d’un recurs tècnic per a la realització de
l’actuació “Plans de Comunicació” en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en municipis entre 5.001 i fins a 20.000
habitants, que literalment diu:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a la
concessió de recursos.

2.

En data 29 de desembre de 2017 es va publicar el Catàleg de Serveis de l’any 2018 del
Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019” i el termini màxim per a sol·licitar el recurs
tècnic dels “Plans de Comunicació” per a municipis d’entre 5.001 i 21.000 habitants va
ser el dia 2 d’abril de 2018.

3.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires,
l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, l’Ajuntament de Masquefa, l’Ajuntament
de Vilanova del Camí, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Castellet, l’Ajuntament d’Argentona, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
l’Ajuntament d’Alella i l’Ajuntament de Teià han sol·licitat a la Diputació de Barcelona a
través de l’aplicatiu Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta
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Diputació (PMT) la seva cooperació i assistència per a l’actuació “Plans de
Comunicació”.
4.

Vist que l’actuació sol·licitada es pot emmarcar en el recurs inclòs en el Catàleg:
Recurs

Tipus de recurs

Plans de Comunicació

Recurs tècnic

Classe de recurs
Redacció de plans, projectes
i informes

5.

D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es concedeix mitjançant
el procediment de concurrència competitiva.

6.

D’acord amb l’article 5.4.b del mateix règim, per concurrència competitiva s’atorguen
aquells recursos la concessió dels quals depèn de la valoració de sol·licituds a la vista
de criteris preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció
de la valoració obtinguda.

7.

Revisades les sol·licituds i un cop aplicats íntegrament i exclusivament els criteris de
valoració que consten en el Catàleg de serveis, resulta la següent valoració de les
sol·licituds, en virtut de la qual es considera que les sol·licituds s’han d’estimar, en
haver assolit la puntuació mínima establerta, tal i com es recull en l’informe d’instrucció
elaborat a l’efecte.

Plans de Comunicació per a municipis d’entre 5.001 i 20.000 habitants
Grau d'implicació de l'equip de govern en l'objecte del recurs
Existència d'un referent local que actuï com a interlocutor
Nombre d'habitants: es prioritzaran les sol·licituds dels municipis amb
població inferior a 10.000 habitants
TOTAL

Puntuació
40
40
20
100

8.

Per Decret de l’Il·lm. Sr. Diputat delegat de l’Àrea de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona de data 10 de juliol de 2017 es va adjudicar el
procediment obert per a la contractació del servei relatiu a l’elaboració de plans de
comunicació per a municipis d’entre 5.001 i 20.000 habitants en el marc del
Catàleg de Serveis pels anys 2017 i 2018 de la Diputació de Barcelona a l’empresa
Mirada Local, SL

9.

Amb motiu de la renúncia de la Presidenta de la Diputació de Barcelona del 25 de juny
de 2018 per acord del Ple de 3 de juliol de 2018 s’aprovà el nou cartipàs de la Diputació
de Barcelona.

10. Per acord de Junta de Govern núm. 276 de data 14 de juny de 2018 s’amplia el termini
per a concedir recursos tècnics que s’hagin de recórrer a la contractació externa, com
és el cas del recurs tècnic dels Plans de Comunicació, fins el dia 2 de setembre de
2018.
11. Durant el mes d’agost no hi ha Juntes de Govern i que la propera Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona serà el dia 27 de setembre de 2018. Per tal de concedir el
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recurs tècnic de Plans de Comunicació dins del termini establert es proposa l’aprovació
de la present resolució.
Fonaments de dret
1.

Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018, pel
que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.

2.

Vist l’apartat 7.2.c), en relació a l’apartat 3.3.b), de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de
data 9 de juliol (publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018)

3.

Vist l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de juliol (publicat al
BOPB d’11 de juliol de 2018), que estableix que la competència per a l’exercici, per
raons d’urgències, de les competències del Ple i les de la Junta de Govern, sense
perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió que celebri,
correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa l’adopció
de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes
per a la realització de la següent actuació, en el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Ens
Ajuntament de
Teià
Ajuntament
d’Alella
Ajuntament de
Sant Fruitós
de Bages
Ajuntament
d’Argentona
Ajuntament de
Sant Vicenç
de Castellet
Ajuntament de
Caldes de
Montbui

NIF
P0828100H
P0800300F

Actuació
Plans de
Comunicació
Plans de
Comunicació

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació de la
Diputació de
Barcelona (EUR)

1840001745

18/Y/256921

1.718,20 €

1840002659

18/Y/256920

1.718,20 €

P0821200C

Plans de
Comunicació

1840004513

18/Y/256919

1.718,20 €

P0800900C

Plans de
Comunicació

1840010050

18/Y/256916

1.718,20 €

P0826200H

Plans de
Comunicació

1840010584

18/Y/256915

1.718,20 €

P0803300C

Plans de
Comunicació

1840012412

18/Y/256913

1.718,20 €
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Ens
Ajuntament de
Vilanova del
Camí
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Santa
Margarida i
els Monjos
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Feliu de
Codines

Núm. registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació de la
Diputació de
Barcelona (EUR)

Plans de
Comunicació

1840012647

18/Y/256914

1.718,20 €

P0811800B

Plans de
Comunicació

1840018731

18/Y/256908

1.718,20 €

P0825100A

Plans de
Comunicació

1840023164

18/Y/256905

1.718,20 €

P0820700C

Plans de
Comunicació

1840023477

18/Y/256906

1.718,20 €

P0820900I

Plans de
Comunicació

1840024235

18/Y/256907

1.718,20 €

NIF

Actuació

P0830300J

Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la
concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1.

La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball objecte
de suport.

2.

La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim el 31 de desembre
de 2018. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.

3.

L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció de
plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini d’un
mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut
aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’ha d’entendre
recepcionat tàcitament.

Quart. NOTIFICAR aquesta resolució als ens destinataris en la part que els interessa.
Cinquè. DONAR COMPTE a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació, en la
següent sessió que celebri.”

Vist l’apartat 2.4.b) en relació al 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de data 9 de
juliol i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret del President de la Diputació de Barcelona (Núm. Reg.
8410/2018) dictat en data 16 d’agost de 2018 per raons d’urgència, d’aprovació de la
concessió d’un recurs tècnic per a la realització de l’actuació “Plans de Comunicació”
en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” en municipis entre 5.001 i fins a 20.000 habitants.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs de microrelats «La
biblioteca, porta del coneixement».- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la
ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra.
Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya de comunicació interna
«Sí, m’hi comprometo», posa en marxa el concurs de microrelats «La biblioteca,
porta del coneixement» amb l’objectiu de crear entre el personal de la corporació un
espai literari que ajudi a visualitzar la biblioteca com un espai de coneixement
universal.
2. Els microrelats s’hauran d’adjuntar al formulari de participació que estarà
disponible a la Intradiba i a la web de la Diputació de Barcelona des de les 8:00 hores
del 8 d’octubre de 2018 i fins les 14:00 hores del 26 d’octubre de 2018, data de
finalització del concurs.
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 sorteig té la consideració de sol·licitud i,
per tant, és d’aplicació aquesta llei.
3. L’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018, estableix que la competència per dictar aquesta
resolució correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs de
microrelats «La biblioteca, porta del coneixement», el text literal de les quals és el
següent:
“Bases del concurs de microrelats «La biblioteca, porta del coneixement»
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona, en el marc de la campanya de comunicació interna «Sí, m’hi
comprometo», posa en marxa el concurs de microrelats «La biblioteca, porta del
coneixement», amb l’objectiu de crear entre el personal de la corporació un espai literari
que ajudi a visualitzar la biblioteca com un espai de coneixement universal.
Segon. Organització
El concurs està organitzat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de
Barcelona i es difondrà a través de la Intradiba.
Tercer. Requisits de participació
Poden participar-hi:
 Els treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona, els i les alumnes de l’Institut
del Teatre i de l’Escola de la Dona i tot el personal de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la demarcació de Barcelona.
 Les persones que, depenent d’una empresa externa, desenvolupen la seva activitat
laboral a les instal·lacions de la corporació i disposen de correu electrònic corporatiu.
Quart. Característiques dels microrelats
Els microrelats no poden excedir els 500 caràcters (amb espais inclosos) i una mateixa
persona podrà presentar-ne tants com vulgui.
Els microrelats han de ser originals, inèdits i escrits en català o en castellà. Els i les
concursants han de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra.
El contingut ha de respondre a l’objectiu corporatiu de sensibilització social sobre la funció
de les biblioteques públiques. Així, els relats han de contribuir a recrear o fer visibles
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situacions que mostrin la funció de la biblioteca en l’àmbit social i cultural, com per exemple:













El foment de l’hàbit i competència lectora
L’accés universal al coneixement i a la lectura
La preservació i difusió de la memòria cultural local
El progrés cultural i artístic local
La inclusió social
La inclusió de persones amb discapacitat
La inclusió de la diversitat cultural
La revitalització de l’espai públic
El foment de la inclusió laboral
El foment del progrés econòmic local
La inclusió digital
L’alfabetització informacional

El formulari de participació estarà disponible online. Cal emplenar-lo amb nom i cognoms i,
si es vol, amb pseudònim, DNI, telèfon i adreça electrònica corporativa de l’autor o autora, i
adjuntar-hi el microrelat, amb un títol obligatori. La participació en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases.
Cinquè. Calendari del concurs
El concurs comença a les 8:00 hores del 8 d’octubre de 2018. Els i les participants poden
enviar els microrelats fins a les 14:00 hores del 31 d’octubre de 2018.
Sisè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona que
consideri que no compleixi les condicions de participació o que faci un mal ús o un abús del
concurs.
Setè. Premi, jurat, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
S’estableixen tres premis. El primer premi és un lector de llibres electrònics valorat en 139,9
euros, més un val de compra de llibres a la Llibreria de la Diputació de Barcelona valorat en
50 euros. El segon i tercer premi són un val de compra de llibres a la Llibreria de la
Diputació de Barcelona, valorats, respectivament, en 150 i 100 euros. També s’estableixen
possibles mencions especials de reconeixement, sense premi monetari.
2. Jurat
El jurat estarà format per l’escriptora i actriu Estel Solé i Casadellà; per la Mariona Poblet
Barbero, com a representant de la Gerència de Serveis de Biblioteques de Diputació de
Barcelona; pel Jaume Carbonell i Aregall, del Gabinet de Premsa i Comunicació; pel Jordi
Aubach i Gras, de l’Àrea de Cultura; i per la Mònica Pagès i Correcher, de la Gerència de la
Diputació de Barcelona, i que actua a més com a secretària del jurat amb veu i vot.
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.
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El jurat tindrà en compte els criteris següents:
a) La qualitat literària.
b) La fidelitat i enfocament a la temàtica proposada.
c) L’impacte i originalitat del missatge.
3. Procediment d’acceptació
El resultat del concurs es farà públic a l’acte de lliurament dels premis previst per al
desembre de 2018 i es publicarà a la Intradiba l’endemà.
La Diputació de Barcelona comunicarà amb anterioritat el resultat del concurs a les
persones guanyadores amb una trucada al telèfon de contacte proporcionat o un missatge
de correu electrònic a l’adreça indicada al formulari.
Si no es pot localitzar a alguna de les persones guanyadores en el termini de 7 dies a partir
de la notificació a les persones guanyadores (previst per al 30 de novembre del 2018), el
premi s’atorgarà a un/a altre/a participant, d’acord amb les puntuacions del jurat.
4. Lliurament dels premis
Els premis es lliuraran en l’acte públic, previst pel mes de desembre de 2018, en el marc de
la commemoració del centenari de les biblioteques públiques. Si alguna de les persones
guanyadores no hi pogués assistir, se la convocarà un altre dia perquè reculli el premi.
Vuitè. Protecció de dades personals
Aquest concurs està adreçat als treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona,
als i les alumnes de l’Institut del Teatre i de l’Escola de la Dona, a tot el personal de la Xarxa
de Biblioteques Municipals de la demarcació de Barcelona, i a persones que, depenent
d’una empresa externa, desenvolupen la seva activitat laboral a les instal·lacions de la
corporació i disposen de correu electrònic corporatiu. 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, contactar amb les persones
guanyadores i donar-ne difusió a través de la Intradiba, seran eliminades un cop finalitzi el
concurs, excepte les dels guanyadors que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de
Barcelona 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 i no seran cedides a
tercers si una llei no ho habilita. Si ho desitja pot sol·licitar 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, supresió, 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-
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dades/default.asp.
La Diputació de Barcelona posa a disposició del participant 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 dades personals dels
participants. Encara que per aquesta via s’hauria de resoldre qualsevol matèria relacionada
amb la privacitat del participant, si s’estima oportú, es pot presentar una reclamació davant
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
Novè. Propietat intel·lectual
Qui participi en el concurs cedeix a la Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït, l'exercici
dels drets d'explotació de les obres participants i, en especial, els drets de reproducció,
distribució, transformació i comunicació pública, dels quals en tenen la propietat en concepte
d’autoria.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels microrelats
concursants, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els mitjans
de comunicació socials i els mitjans de comunicació propis; així com editar un llibre recull en
qualsevol format. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del microrelat.
Les persones participants eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de
plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.
Desè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la totalitat
i del criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada d’aquest concurs. La manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes,
implica l’exclusió de la persona participant i, com a conseqüència la Diputació de Barcelona
queda alliberada de complir qualsevol obligació contreta amb ella.
La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
concurs en qualsevol moment i finalitzar-lo de forma anticipada si és necessari per justa
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests
canvis s’han de comunicar degudament a través de la Intradiba i, si escau, per altres
mitjans. S’ha de fer tot el possible per a evitar que cap canvi perjudiqui uns participants
respecte d’altres.
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà al concurs de microrelats «La biblioteca,
porta del coneixement» per un import de 139,90 € (cent trenta-nou euros amb
noranta cèntims) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària

Àrea de Presidència
Secretaria General

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, a la
Intradiba i a la web de la Diputació de Barcelona.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic
#MANRESAésmoltmés.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona du a terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram de
la Gerència de Serveis de Turisme https://www.instagram.com/bcnmoltmes/, el
concurs fotogràfic #MANRESAésmoltmés, que té per objectiu la interacció i
participació dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació de Barcelona per donar a
conèixer l’oferta turística de la demarcació de Barcelona i, en concret, de Manresa.
2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a
realitzar fotografies durant la trobada d’instagramers que tindrà lloc el dia 7 d’octubre
de 2018 en el municipi de Manresa i publicar-les a Instagram etiquetades amb els 4
hastags establerts: #BCNmoltmes, #ManresaÉsMoltMés, #dibacat i #PaisatgesBCN,
durant el període de concurs. Es podrà participar amb fotografies que no estiguin fetes
especialment a la trobada.
3. El concurs fotogràfic #MANRESAésmoltmés començarà el dia 7 d’octubre de
2018 a les 8.30 hores i finalitzarà el dia 21 d’octubre de 2018 a les 23.59 hores.
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació
de Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els
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 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018, estableix que la competència per dictar aquesta
resolució correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs
fotogràfic #MANRESAésmoltmés, el text literal de les quals és el següent:
“Bases del concurs fotogràfic #ManresaÉsMoltMés
Primer. Objecte i àmbit
La Diputació de Barcelona organitza #ManresaÉsMoltMés, 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 Manresa i a etiquetar-les amb els 4 hastags establerts: #BCNmoltmes,
#ManresaÉsMoltMés, #dibacat i #PaisatgesBCN.
El concurs fotogràfic #ManresaÉsMoltMés començarà el dia 7 d’octubre de 2018 a les 8.30
hores i finalitzarà el dia 21 d’octubre 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 7 d’octubre de 2018, a la ciutat de Manresa, coincidint amb la Fira
Mediterrània de Manresa.
Segon. Organització
El concurs fotogràfic #ManresaÉsMoltMés 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 Manresa.
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,
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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 és imprescindible que estigui penjada i etiquetada
correctament amb els quatre hastags establerts: #BCNmoltmes, #PaisatgesBCN,
#dibacat i #ManresaÉsMoltMés. En cas que no hi figurin els 4 hastags la fotografia no
serà acceptada.
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 7 d’octubre de 2018 a les 8.30 hores i acaba el 21 d’octubre 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 l’Ajuntament de Manresa 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 president i un altre 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.
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2. Elements de valoració
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge en
relació a la ciutat de Manresa. 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 29 d’octubre 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.
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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/protecciodades/default.asp.
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.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
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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
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 doscents 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
la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
11.- Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la línia
de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
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1.

El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) és el principal instrument
de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions. En
particular, el FEDER contribueix al finançament d'operacions orientades a reforçar
la cohesió econòmica, social i territorial, tot corregint els principals desequilibris
regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l'ajust estructural
de les economies regionals, així com de la reconversió de les regions industrials
en retrocés i de les regions amb un retard de desenvolupament.

2.

Per al període 2014-2020, el Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010,
l’Estratègia Europa 2020 (EE2020), que fixa el marc general d’actuació cap on
s’han d’enfocar els esforços de la política de cohesió europea que financen els
fons estructurals i d’inversió europeus, entre els quals es troba el Fons europeu de
desenvolupament regional (FEDER). Aquesta estratègia defineix els objectius que
la Unió Europea ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi
climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa, i fixa tres models
de creixement i desenvolupament:
 Desenvolupament intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement

i la innovació.
 Desenvolupament sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús

dels recursos, més ecològica i competitiva.
integrador: foment d’una economia amb taxes altes
d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social territorial.

 Desenvolupament

3.

El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant, PO
FEDER de Catalunya 2014-2020), en la línia de les directrius de l’EE2020 i la seva
transposició a Catalunya, té com a objectiu la promoció d’un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador del territori, de manera que prioritza les
inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme
empresarial i l'economia verda.

4.

La consecució d’aquest objectiu global passa per desenvolupar actuacions
orientades a la cohesió econòmica, social i territorial de Catalunya, que concentrin
unes necessitats comunes i estratègiques en el territori on es desenvolupen i que
siguin de caràcter supramunicipal, cosa que ha de permetre a les entitats locals
gestionar-ne l’execució amb un risc material menor i assolir els objectius
estratègics de manera més eficient.

5.

En aquest context, el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions
impulsades per les entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té per objectiu
afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors mitjançant el
foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables i el
suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús
d'energies renovables en les infraestructures públiques i els habitatges; i de l'eix
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prioritari 6, que té per objectiu conservar i protegir el medi ambient i promoure
l'eficiència dels recursos, mitjançant la conservació, protecció, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural.
6.

L’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, va aprovar les bases reguladores per
seleccionar operacions de les diputacions, els consells comarcals i els
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de
Catalunya susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, i va obrir la convocatòria per a la concessió de
subvencions (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7078, de 14 de
març de 2016).

7.

Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, es van seleccionar les operacions
de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya
2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm.
7381, de 31 de maig de 2017). El cofinançament és del 50 per cent de la despesa
elegible aprovada. Aquesta resolució va ser modificada posteriorment per
Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7459, de 21 de setembre de 2017) i per Resolució
GAH/2372/2017, de 10 d'octubre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. 7474, de 16 d’octubre de 2017).

8.

A part dels eixos prioritaris 4 i 6, els projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) responen a les exigències bàsiques d’innovació i especialització
intel·ligent territorial, en tractar-se d’iniciatives impulsades pels agents del territori i
liderades per les entitats locals, que articulen uns projectes amb operacions i
actuacions amb un fort component d'innovació, per a la transformació econòmica
del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de
treball.

9.

L’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, va aprovar les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats
en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i va
obrir la convocatòria (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7113, de 4
de maig de 2016).

10. Per Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, s’han seleccionat els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en
el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018). El cofinançament és
del 50 per cent de la despesa elegible aprovada. Aquesta resolució ha estat
modificada per resolució de la secretària general de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, adoptada en data 18 de juliol de 2018, d’estimació del
requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Sabadell, com a entitat
representant del PECT “Vallès Industrial: innovació i disseny de la indústria
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europea” contra la resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, i en aquest sentit es
resol modificar el quadre de l’Annex 1 de la resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril,
modificant conseqüentment la despesa elegible total i el cofinançament FEDER.
11. La Diputació de Barcelona comparteix plenament els objectius de l’Estratègia
Europa 2020 (EE2020) i del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Així, el Pla
d’actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona inclou, entre
d’altres objectius estratègics, facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i
sostenible, impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació,
promoure la cultura, l’educació i l’esport com a eines de cohesió i progrés, i
fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les
desigualtats.
12. Per això, en exercici de la seva competència per a l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis reconeguda als articles 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 91 a 93 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, vol contribuir a finançar fins al 25 per cent de les
actuacions dels ens del seu àmbit territorial que han estat seleccionades en el
marc de la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i de la convocatòria
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” les bases de les
quals van ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7
de març, (DOGC núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016,
de 26 d'abril, (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
13. Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i viabilitat de
les actuacions seleccionades evitant una possible desprogramació i pèrdua d’ajuts
FEDER per a Catalunya i, de l’altra, es contribueix a fomentar l’equilibri territorial,
l’eficiència i el treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació, tot en
base a una iniciativa impulsada per un ens supramunicipal, com és la Diputació de
Barcelona, amb la qual es posa a disposició d’aquells ens locals que compleixin
els requisits establerts a les corresponents convocatòries un suport econòmic
complementari als ajuts FEDER concedits. Aquesta mateixa iniciativa ha estat
adoptada per altres diputacions catalanes, que també han articulat línies de suport
per cofinançar projectes presentats pels ajuntaments i consells comarcals de les
seves respectives demarcacions en el marc de diferents convocatòries FEDER,
amb l’objectiu últim de compatir l’estratègia i assolir els objectius fixats en els fons
europeus de desenvolupament regional.
14. El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat pel Ple
d’aquesta Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015, a la seva
clàusula 11, preveu que, a banda dels tres instruments principals de cooperació
de la Diputació, en el marc de l’esmentat Pla, que són les meses de concertació,
els catàlegs de serveis i els programes complementaris, es pugui crear qualsevol
altre instrument i/o acte de naturalesa anàloga als anteriors que, si s'escau i de
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forma motivada, correspongui adoptar.
15. En aquest sentit, es considera oportú aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, en tant que l'instrument preferent per a l'exercici de
les funcions de cooperació i assistència local de la Diputació, la Línia de suport
adreçada a finançar als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona seleccionats pel Programa Operatiu (PO) FEDER 2014-2020 “Eixos
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”.
16. La nova línia de suport preveu una dotació de dotze milions vuit-cents tres mil vuit
cents noranta vuit euros amb quaranta set cèntims (12.803.898,47 €) del
pressupost de despeses corporatiu que d’acord amb un rati de finançament màxim
del 25% de les operacions seleccionades en el marc d’aquestes convocatòries es
distribueix per un import màxim de vuit milions vuit-cents trenta dos mil set-cents
sis euros amb vint-i-nou cèntims (8.832.706,29 €) per als municipis i de tres
milions nou-cents setanta-un mil cent noranta dos euros amb divuit cèntims
(3.971.192,18 €) per a les comarques. La distribució anual inicialment prevista és
la següent:
 Exercici 2019: 2.944.896,65 €
 Exercici 2020: 9.859.001,82 €
17. Aquest repartiment es realitza d’acord amb el que recull el decret del Diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control
de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a la
proposta del centre gestor.
18. La concessió dels ajuts s'efectua d’acord amb el procediment de concessió directa
amb concurrència, en preveure’s l’existència d’una pluralitat de potencials
beneficiaris, sense que hi hagi la voluntat de fixar ordre de prelació entre ells
degut a què els ajuts es concediran a tots aquells ens que compleixin els requisits
de concessió, que per aquesta línia de suport són: en primer lloc, haver estat
seleccionat pel Programa Operatiu (PO) FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos
prioritaris 4 i 6” (primera convocatòria) i “Projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT)”, i, en segon lloc, presentar sol·licitud d’ajut a la Diputació en
temps i forma.
19. S’ha de tenir en compte també que la selecció dels ens beneficats pel Programa
Operatiu (PO) FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” es va tramitar d'acord amb el
règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis que disposen els
articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Amb la qual cosa es considera que la present línia de suport compleix els principis
de concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació que han de
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regir la concessió de subvencions.
20. Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General
d’Administració Local del Departament de la Presidència, té atribuïdes funcions
d'organisme intermedi en el procediment de selecció i verificació dins del PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, i és la unitat encarregada dels projectes locals i
de la seva gestió, seguiment i control, i atès que el finançament que la Diputació
proposa oferir als ens locals del seu àmbit territorial per via de la present línia de
suport és complementari a les subvencions atorgades en les dues convocatòries
esmentades, es preveu la coordinació i col·laboració entre ambdues institucions
per tal d’assegurar que el finançament arriba als ens seleccionats de manera
ràpida i eficient.
21. La configuració del règim regulador de la present línia de suport del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” s’ha dut a terme d’acord amb el previst a la Disposició
addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les subvencions que integren els
plans o instruments similars que tinguin per objecte portar a terme les funcions
d’assistència i cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica,
essent d’aplicació supletòria les previsions contingudes en la referida Llei. En vista
d’això, resulta directament aplicable a la present línia de suport la normativa
reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019” en la
mesura que n’empara la seva aprovació i ulterior desplegament.
Fonaments de dret
1.

Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18,
de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 11 de juliol de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència
per aprovar, en relació amb la Xarxa de Governs Locals, la creació d’instruments i
espais de cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa de Governs
Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals.

2.

Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” en el
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marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en relació amb la primera
convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i amb la convocatòria “Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT)” aprovades, respectivament, a través de l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, i disposar que la
present línia de suport es regeix per les bases de la convocatòria, que són el règim
que es conté en l’annex 1 que forma part del present dictamen i que inclou, entre
d’altres extrems, els recursos que es convoquen, els seus destinataris i els criteris de
concessió.
Segon. AUTORITZAR una despesa de dotze milions vuit-cents tres mil vuit cents
noranta vuit euros amb quaranta set cèntims (12.803.898,47 €) del pressupost de
despeses corporatiu que d’acord amb un rati de finançament màxim del 25% de les
operacions seleccionades en el marc d’aquestes convocatòries es distribueix per un
import màxim de vuit milions vuit-cents trenta dos mil set-cents sis euros amb vint-inou cèntims (8.832.706,29 €) per als municipis i de tres milions nou-cents setanta-un
mil cent noranta dos euros amb divuit cèntims (3.971.192,18 €) per a les comarques,
amb la següent distribució inicialment prevista, d’acord amb les estimacions d’execució
de la despesa finançada amb càrrec a les anualitats 2019 i 2020 i partint així mateix
d’un repartiment inicial del pressupost per un volum estimat d’un 60% corresponent a
despesa corrent i d’un 40% corresponent a despesa inversora:
Anualitat

Quantia total
any (EUR)

2019

2.944.896,65 €

2020

9.859.001,82 €

Quantia per
Quantia per aplicació
capítol de
pressupostària (EUR)
despesa (EUR)
1.218.913,47 €
1.766.937,99 €
548.024,52 €
812.608,98 €
1.177.958,66 €
365.349,68 €
4.080.710,30 €
5.915.401,09 €
1.834.690,79 €
2.720.473,54 €
3.943.600,73 €
1.223.127,19 €

Aplicacions
pressupostàries
G/13200/94210/46262
G/13200/94210/46562
G/13200/94210/76262
G/13200/94210/76562
G/13200/94210/46262
G/13200/94210/46562
G/13200/94210/76262
G/13200/94210/76562

Tercer. ESTABLIR que la distribució definitiva entre aplicacions i anualitats es
concretarà en el moment de resoldre la convocatòria, a la vista de les sol·licituds
presentades.
Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa anterior i CONDICIONAR l'aplicació
de recursos aprovada en l'acord segon a l'aprovació definitiva dels pressupostos dels
exercicis 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona i a l'existència de crèdit hàbil i
suficient.
Cinquè. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels ajuts previstos en la
present línia de suport.
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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. APROVAR el formulari normalitzat de sol·licitud E1-001-16 de la Línia de suport
per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu
FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT)", que consta a l’annex 2 d’aquest dictamen.
Vuitè. APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud de la Línia de suport per a
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu
FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT)” a la Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de
Governs Locals”, i aprovar la fitxa corresponent, que consta a l’annex 3 d’aquest
dictamen.
Novè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica Corporativa.
Desè. NOTIFICAR el present dictamen a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Onzè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.”
Annex 1 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020
“Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”, en el
marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Règim regulador de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial”, en el marc del “Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
Article 1. Objecte
1.

L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i
gestió de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions, en el marc del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, als ens locals seleccionats pel Programa
Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” les bases de les quals varen ser
aprovades, respectivament, a través de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, (DOGC
núm. 7078 , de 14 de març de 2016) i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, (DOGC
núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
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2.

Mitjançant la present línia de suport, la Diputació de Barcelona finança fins a un màxim
del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de
les dues convocatòries esmentades, en favor dels ens del seu àmbit territorial.

3.

Amb aquesta iniciativa, d’una banda, es preveu reforçar l’execució i viabilitat de les
actuacions seleccionades evitant una possible desprogramació i pèrdua d’ajuts FEDER
per a Catalunya i, de l’altra, es contribueix a fomentar l’equilibri territorial, l’eficiència i el
treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació, posant a disposició
d’aquells ens locals que compleixin els requisits establerts a les corresponents
convocatòries un suport econòmic complementari als ajuts FEDER concedits.

Article 2. Destinataris i operacions seleccionades
1.

Els destinataris de la present línia de suport són els municipis i comarques de la
demarcació de Barcelona que han esdevingut entitats beneficiàries d’operacions
seleccionades susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”, d’acord amb les resolucions establertes en l’apartat
segon del present article. Pel que fa a la convocatòria “Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT)”, són destinataris els municipis i comarques que tenen
la consideració d’entitat representant, d’acord amb les resolucions establertes en
l’apartat segon del present article.

2.

Els ens i les operacions seleccionades consten en les resolucions següents:
a. Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7381, de 31 de maig de 2017).
b. Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre, de modificació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7459, de 21 de
setembre de 2017).
c. Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les
entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7474,
de 16 d’octubre de 2017).
d. Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018), modificada per resolució de la
secretària general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adoptada en
data 18 de juliol de 2018, d’estimació del requeriment previ interposat per
l’Ajuntament de Sabadell, com a entitat representant del PECT “Vallès Industrial:
innovació i disseny de la indústria europea” contra la resolució GAH/815/2018, de 19
d’abril, i en aquest sentit es resol modificar el quadre de l’Annex 1 de la resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, modificant conseqüentment la despesa elegible total i
el cofinançament FEDER.
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3.

La Diputació de Barcelona, a través de la present línia de suport, finançarà un màxim
del 25 per cent del pressupost aprovat com a despesa elegible de les actuacions
seleccionades d’acord amb les resolucions esmentades en el punt anterior.

Article 3. Despesa elegible i condicions d’execució dels projectes
La despeses elegibles i les condicions d’execució dels projectes són les recollides a les
bases reguladores i convocatòries del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, que
s’indiquen a continuació:
a.

Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de
municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre
la convocatòria i la concessió de subvencions (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7078, de 14 de març de 2016).

b.

Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s’obre la
convocatòria (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7113, de 4 de maig de
2016).

Article 4. Compatibilitat dels ajuts
1.

Els ajuts atorgats en el marc de la present línia de suport són compatibles amb
qualsevol altra subvenció o ajut concedit per la Diputació de Barcelona i altres
administracions i ens públics o privats, d’acord l’establert en l’apartat segon del present
article.

2.

Les operacions objecte dels presents ajuts podran ser subvencionables en el marc
d’altres programes, fons o instruments de la Unió Europea, sempre i quan la mateixa
partida de despesa no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió
Europea, ni pel mateix fons a través d’un altre programa, d’acord amb el que estableix
l’article 65.11 del Reglament (UE) 1303/2013.

3.

En cap cas, l’import de les subvencions concedides, en conjunt, no pot ser d’una
quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts,
ingressos o recursos, superi el cost de l’operació.

4.

Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s'imputi a l'ajut de la Diputació, no
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d'altres administracions
públiques.

Article 5. Procediment de concessió
1.

La concessió dels ajuts s'efectua d’acord amb el procediment de concessió directa amb
concurrència.
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2.

El procediment es justifica en preveure’s l’existència d’una pluralitat de potencials
beneficiaris, sense que hi hagi la voluntat de fixar ordre de prelació entre ells degut a
què els ajuts es concediran a tots aquells ens que compleixin els requisits establerts,
que per aquesta línia de suport són: en primer lloc, haver estat seleccionat pel
Programa Operatiu (PO) FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” i, en segon lloc, presentar
sol·licitud d’ajut a la Diputació en temps i forma.

Article 6. Coordinació entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
1.

Per tal que els ens locals beneficiaris de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
puguin portar a terme satisfactòriament els seus projectes, la Diputació de Barcelona es
podrà coordinar amb la Generalitat de Catalunya per tal de supervisar l’execució de les
actuacions que són objecte de suport en el marc de la present línia.

2.

La Diputació de Barcelona informarà a la Generalitat de Catalunya de les resolucions i
els acords que adopti en relació amb la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020
“Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial” als efectes,
si s’escau, de les corresponents modificacions en l’esquema de finançament de les
actuacions.

Article 7. Centre gestor
El centre gestor responsable de la instrucció i tramitació dels ajuts és la Direcció de Serveis
de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local de la
Diputació de Barcelona.
Article 8. Quantia total i consignació pressupostària
1.

La quantia a aplicar és de de dotze milions vuit-cents tres mil vuit cents noranta vuit
euros amb quaranta set cèntims (12.803.898,47 €) del pressupost de despeses
corporatiu que d’acord amb un rati de finançament màxim del 25% de les operacions
seleccionades en el marc d’aquestes convocatòries es distribueix per un import màxim
de vuit milions vuit-cents trenta-dos mil set-cents sis euros amb vint-i-nou cèntims
(8.832.706,29 €) per als municipis i de tres milions nou-cents setanta-un mil cent
noranta-dos euros amb divuit cèntims (3.971.192,18 €) per a les comarques, amb la
següent distribució inicialment prevista, d’acord amb les estimacions d’execució de la
despesa finançada amb càrrec a les anualitats 2019 i 2020 i partint així mateix d’un
repartiment inicial del pressupost per un volum estimat d’un 60% corresponent a
despesa corrent i d’un 40% corresponent a despesa inversora:

Anualitat

2019

Quantia total
any (EUR)

Quantia per
capítol de
despesa (EUR)

2.944.896,65 €

1.766.937,99 €

Quantia per
aplicació
pressupostària
(EUR)

Aplicacions
pressupostàries

1.218.913,47 €

G/13200/94210/46262

548.024,52 €

G/13200/94210/46562
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Anualitat

Quantia total
any (EUR)

Quantia per
capítol de
despesa (EUR)
1.177.958,66 €
5.915.401,09 €

2020

9.859.001,82 €
3.943.600,73 €

2.

Quantia per
aplicació
pressupostària
(EUR)

Aplicacions
pressupostàries

812.608,98 €

G/13200/94210/76262

365.349,68 €

G/13200/94210/76562

4.080.710,30 €

G/13200/94210/46262

1.834.690,79 €

G/13200/94210/46562

2.720.473,54 €

G/13200/94210/76262

1.223.127,19 €

G/13200/94210/76562

La distribució definitiva entre aplicacions i anualitats es concretarà en el moment de resoldre
la convocatòria, a la vista de les sol·licituds presentades.

Article 9. Procediment electrònic
1.

Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.

2.

La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Diputació de Barcelona (en endavant, Portal o PMT).

3.

L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que del seu
ús se’n derivin.

4.

Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d’usuari i contrasenya.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

La Diputació pot requerir la documentació original que s’hagi annexat al tràmit
electrònic.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Article 10. Revisió i subsanació de tràmits
En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de
defectes esmenables, es procedirà de la següent manera:
a.

S’ha d’enviar a l’ens destinatari una notificació electrònica que identifiqui l’expedient
afectat i el defecte.

b.

La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. En
la regulació de cada tràmit s'estableix el termini per a efectuar-la, que es comptarà a
partir de l'endemà de la recepció de la notificació.

Article 11. Registre electrònic
1.

Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un rebut
de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i l’hora
d’entrada al registre electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre
d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la normativa reguladora del
registre electrònic de la Diputació.

2.

Els tràmits registrats estan disponibles a través del Portal.

Article 12. Incidències en la tramitació electrònica
En el cas de produir-se incidències en la tramitació electrònica que l’impossibilitin o dificultin,
els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, es poden dirigir al Registre
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en horari de 8,30
h a 14,30 h. en dies hàbils, on seran assistits pels funcionaris adscrits al Registre, d’acord
amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Article 13. Requisits de sol·licitud
1.

Els ens destinataris han de presentar les sol·licituds a través del Portal.

2.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la present
línia de suport al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 d’octubre
de 2018.

3.

A la sol·licitud, cal adjuntar el formulari normalitzat E1-001-16. La seva presentació és
requisit indispensable per a l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud.

4.

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

5.

Abans de la resolució de la sol·licitud, l’ens pot tramitar electrònicament el desistiment.
Els usuaris que poden realitzar aquest tràmit són els mateixos que poden signar i
presentar sol·licituds.
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Article 14. Consulta i seguiment
1.

Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades
a la Diputació de Barcelona.

2.

Els estats de tramitació d’una sol·licitud són:
a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva
revisió per part de la Diputació, a efectes de determinar o no l’existència de defectes
esmenables.
b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la
sol·licitud.

Article 15. Esmena a instància de l’ens
1.

Durant el termini de sol·licitud, els ens destinataris poden esmenar les sol·licituds que
es trobin en estat de “lliurada”.

2.

L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” comporta, necessàriament, la presentació
d’una nova sol·licitud, que serà la que es tingui en compte a tots els efectes.

Article 16. Revisió de sol·licituds i subsanació
1.

L’ens destinatari disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la notificació
electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense
haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud.

2.

No s’admet la presentació, en el marc d’una subsanació, de sol·licituds alienes al
requeriment efectuat.

Article 17. Instrucció

1.

La Diputació de Barcelona, a través del centre gestor, ha de realitzar les verificacions
de les sol·licituds presentades.

2.

El centre gestor ha d’elaborar i custodiar l’informe d’instrucció de les sol·licituds
presentades, el qual conté l’explicació de la classificació proposada de les sol·licituds i
de quines són les despeses susceptibles de ser finançades, d’acord amb el percentatge
màxim establert en aquesta convocatòria i la seva imputació en les anualitats
corresponents.

3.

Com a resultat de la instrucció, les sol·licituds s’han de classificar en un dels estats
següents:
a. Sol·licituds estimades
b. Sol·licituds desestimades
c. Sol·licituds desistides
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Article 18. Concessió
1.

La resolució del procediment de concessió dels ajuts serà tramitada per la Direcció de
Serveis de Cooperació Local als efectes de la seva elevació, per part de la Presidència
d’aquesta Corporació, a la Junta de Govern.

2.

La resolució s’ha d’aprovar i notificar als ens destinataris en un termini màxim de tres
mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

3.

La concessió queda condicionada a la concessió efectiva del FEDER per part de la
Unió Europea. La pèrdua de finançament d'aquesta convocatòria per qualsevol motiu
imputable a l’ens destinatari comportarà la correlativa extinció del dret a percebre el
cofinançament de la Diputació de Barcelona i, si escau, el reintegrament de l'import que
correspongui.

4.

La concessió també s’ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Article 19. Acceptació
L’ajut es considerarà acceptat pels destinataris si en el termini d’un mes, comptat a partir de
la recepció de la notificació, aquests no manifesten expressament la renúncia.
Article 20. Terminis d’execució
1.

Les actuacions no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2014 i han d’estar
executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

2.

Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de
novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i pagat
un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que
s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini
màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, serà el 31 de
desembre de 2023.

Article 21. Condicions d’execució i de justificació
1.

La Diputació de Barcelona pot establir aquells mecanismes de seguiment i les
actuacions de comprovació i control de les actuacions que consideri adients, així com
sol·licitar a l’ens destinatari els documents originals, a més de requerir-li l’elaboració i el
lliurament d’aquella documentació que es consideri necessària en exercici de les
actuacions anteriors.

2.

L’ens destinatari ha de mantenir informat al centre gestor de la Diputació de Barcelona
de qualsevol canvi o incidència que alteri l’execució de les actuacions objecte del
suport de la Diputació, així com el contingut de la documentació lliurada i elaborada,
especialment pel que fa a les possibles sol·licituds de pròrroga dels terminis d’execució
i de justificació i dels corresponents actes d’aprovació d’aquestes.
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3.

Els ens destinataris, en els termes establerts a la convocatòria i a la normativa FEDER,
executaran les actuacions, pagaran les factures corresponents i presentaran la
certificació de la despesa executada i pagada, amb caràcter semestral, mitjançant la
plataforma SIFECAT1420.

4.

La subvenció màxima és del 25 per cent de la despesa elegible de les actuacions
seleccionades, percentatge que serà mantingut dins cada despesa executada, pagada i
certificada, i en els mateixos termes establerts per al finançament corresponent al fons
FEDER. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant
d’altres administracions públiques.

5.

Les factures relatives a les despeses generades han d'estar datades d'acord l'establert
en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions
realitzades durant el període d'execució establert.

6.

L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l'activitat
subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà
el reintegrament de l'import que correspongui.

7.

L’ens local destinatari resta obligat a conservar en el seu poder i disposar de tots els
documents justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc, així com
dels informes de verificació de la despesa i de qualsevol informe o document que es
derivi del seu control.

8.

Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la marca de
la Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la
Diputació, cal seguir les normes disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació.

Article 22. Pagament
1.

Es realitzarà un pagament avançat a cada ens local beneficiari per l’import
corresponent a l’anualitat 2019, en el moment posterior a la concessió i un cop
transcorregut el termini establert a l’article 19 del present règim. Aquest pagament
queda condicionat a que l’ens local hagi iniciat l’execució de les actuacions
subvencionades. A aquests efectes, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar a l’ens
local en qualsevol moment la documentació complementària que acrediti l’estat
d’execució de les actuacions.

2.

El pagament de l’import corresponent a l’anualitat 2020 es realitzarà de forma
avançada, un cop l’ens local justifiqui actuacions per un volum que permeti mantenir el
percentatge de cofinançament de la Diputació de Barcelona en relació amb l’import
corresponent a l’anualitat 2019 i pagat per avançat.

3.

Per a la justificació de les despeses, els ens locals hauran de presentar còpia dels
informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya d’acord amb el que
s’estableix en l’article 125.4 del Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de
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Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i
que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.
4.

La presentació de la còpia dels informes de verificació de la despesa per part dels ens
locals beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini no superior a
un mes des de la seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Diputació de Barcelona (PMT).

5.

La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per cent
de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, percentatge que serà
mantingut dins cada projecte, operació, actuació, contracte i factura que hagin estat
verificats.

6.

En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de les
certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d’alguna
despesa pagada per la Diputació com a no elegible, l’ens local haurà de procedir al
reintegrament de l'import que correspongui.

Article 23. Finalització
1.

L’actuació es considera finalitzada quan es realitzi el darrer pagament, s’efectuï la
compensació de deutes o s’aprovi la revocació o la renúncia.

2.

A la finalització de l’actuació, els ens beneficiaris han de presentar còpia del certificat
de finalització del projecte, d’acord l’establert en les bases reguladores dels ajuts,
recollides a l’article 3 del present règim.

Article 24. Renúncia
1.

L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament la renúncia a l’ajut, que pot ser per la
totalitat o parcial.

2.

Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde, en el cas dels ajuntaments, de president, en
el cas d’altres d’ens, i de secretari, així com els signataris per delegació d’aquests,
poden signar sol·licituds de renúncia.

3.

Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.

Article 25. Revocació i reintegrament
1.

Els ajuts es poden revocar d’acord amb el procediment establert en aquest règim.

2.

La concurrència de circumstàncies que comportin la revocació i el reintegrament de les
subvencions FEDER, en els termes de la normativa aplicable, comportarà la correlativa
extinció del dret a percebre el cofinançament de la Diputació de Barcelona derivant, si
escau, en la revocació i reintegrament de l’import concedit i/o abonat en el marc
d’aquest règim regulador.
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3.

Els ajuts també es poden revocar en els supòsits establerts en els articles 37 de la Llei
General de Subvencions i 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació,
prèvia audiència de l’ens destinatari.

Article 26. Audiència i tancament
1.

Un cop finalitzades les actuacions, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha
d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació per tal
d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació pendent.

2.

Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats, que pot comportar el reintegrament dels imports
pagats per avançat, si s’escau.

3.

Els actes de liquidació s’han de notificar als destinataris en el termini màxim de deu
dies des de l’aprovació.

Article 27. Obligacions en matèria de protecció de dades
1.

Els ens destinataris, que actuen com a responsables del tractament, han de facilitar les
dades necessàries per a la justificació de la despesa en els termes previstos en el
present règim, cedint-les a la Diputació de Barcelona (responsable del tractament) per al
seguiment i control de l’ajut concedit. En qualsevol cas, les dades personals facilitades
han d’observar el principi de minimització i ser les estrictament necessàries per al
compliment de la finalitat de seguiment i control de l’ajut.

2.

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

3.

En l’execució, el seguiment i l’avaluació de les actuacions del programa, s’han d’observar
els requeriments previstos al Reglament general europeu de protecció de dades
2016/679, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, respecte
al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les seves dades.

Article 28. Règim jurídic
1.

El règim jurídic específic de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i
6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial” està constituït pel present
règim, pel Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i les
disposicions que el desenvolupen.

2.

Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic de la Línia de suport per a
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER
2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”
es troba constituït per:
a. Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
en particular, en allò referit al règim dels governs locals de Catalunya.

Àrea de Presidència
Secretaria General

b. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local.
c. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
d. Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
administracions públiques.

del

procediment

administratiu

comú

de

les

e. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim Jurídic del Sector Públic.
f. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
g. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
h. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i resta de normativa
vinculada que resulti aplicable.
i. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
j. Reglament general (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 de abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació de les dades.
k. Amb caràcter específic, la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de
febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu
Catalunya, pel qual es sol·liciten ajudes del Fons europeu de desenvolupament
regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball; així com el conjunt
de la normativa comunitària.
l. Amb caràcter específic, el Reglament (UE) N. 1303/2013, del Parlament Europeu i
del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu
de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de
Pesca, i que deroga el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell.
m. Amb caràcter específic, li seran també d’aplicació les disposicions incloses en les
resolucions següents, així com les modificacions que es puguin produir:
-

Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7381, de 31 de maig de 2017).
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-

-

-

Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre, de modificació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7459, de 21 de
setembre de 2017).
Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la
Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER
de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7474, de 16 d’octubre de 2017).
Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018), modificada per resolució de la
secretària general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adoptada en
data 18 de juliol de 2018, d’estimació del requeriment previ interposat per
l’Ajuntament de Sabadell, com a entitat representant del PECT “Vallès Industrial:
innovació i disseny de la indústria europea” contra la resolució GAH/815/2018 de
19 d’abril, i en aquest sentit es resol modificar el quadre de l’Annex 1 de la
resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, modificant conseqüentment la despesa
elegible total i el cofinançament FEDER.

n. Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al present
exercici de la Diputació.
o. Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
Annex 2 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
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Annex 3 al dictamen referit a aprovar la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial”, en el marc del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
Què permet?
Presentar sol·licituds per a la concessió d’ajuts en el marc de la Línia de suport per a
l’atorgament de subvencions, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, als ens
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en relació amb la convocatòria
“Eixos prioritaris 4 i 6” i amb la convocatòria “Projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT)” les bases de les quals van ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març i de l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril.
Mitjançant la present línia de suport, la Diputació de Barcelona finança fins a un màxim del 25
per cent de la despesa elegible de les actuacions seleccionades, en el marc de les dues
convocatòries esmentades, en favor dels ens locals del seu àmbit territorial.
Qui ho pot demanar?
Els destinataris de la present línia de suport són els municipis i comarques de la demarcació de
Barcelona amb operacions seleccionades susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT)”, d’acord amb les resolucions que es detallen a continuació:
a. Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7381, de 31
de maig de 2017).
b. Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre, de modificació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i
6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7459, de 21 de setembre de 2017).
c. Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7474, de 16 d’octubre
de 2017).
d. Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018), modificada per resolució de la secretària
general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adoptada en data 18 de juliol
de 2018 d’estimació del requeriment previ interposat per l’Ajuntament de Sabadell, com a
entitat representant del PECT “Vallès Industrial: innovació i disseny de la indústria
europea” contra la resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, i en aquest sentit es resol
modificar el quadre de l’Annex 1 de la resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, modificant
conseqüentment la despesa elegible total i el cofinançament FEDER.
En la present línia d’ajuts no s’hi inclouen les operacions objecte de la convocatòria
PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria per al cofinançament a les entitats locals per
als eixos prioritaris 4 i 6 de Catalunya 2014-2020 (DOGC Núm. 7698, de 3 de setembre de
2018).
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Quan es pot demanar?
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la present línia
de suport al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 d’octubre de 2018.
Quina documentació cal aportar?
A la sol·licitud, cal adjuntar el formulari normalitzat E1-001-16. La seva presentació és
requisit indispensable per a l’admissió i posterior tramitació de la sol·licitud.
Sens perjudici de la documentació assenyalada, els ens locals sol·licitants poden aportar
tota aquella informació addicional que considerin d’interès per a una millor i/o més adequada
valoració de la sol·licitud.
On i com es fa?
Aquest tràmit està disponible electrònicament a través del Portal de Tràmits dels ens locals i
altres administracions de la Diputació de Barcelona.
Per gaudir de la condició d'usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se
mitjançant nom d'usuari i contrasenya.
Quan es dona resposta?
La resolució s’ha d’aprovar en un termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de
l’endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.
Qui gestiona aquesta línia de suport?
El centre gestor responsable de la tramitació i gestió d’aquests ajuts és la Direcció de
Serveis de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local,
de l’Àrea de Presidència.
Quin seguiment es pot efectuar?
Mitjançant el Portal es pot consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats són:
-

-

“Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió
per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no l’existència de
defectes esmenables.
“Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència de
defectes esmenables.
“En curs”: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l’ajut o desestimació de la
sol·licitud.
“Estimada”: Des del moment en què és objecte d’una concessió, en haver-se localitzat
recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una millor valoració en aplicació dels
criteris establerts.
“Desestimada”: Des del moment en què no és objecte d’una concessió, per haver-se
esgotat els recursos disponibles per atendre-la i haver obtingut una pitjor valoració, en
aplicació dels criteris establerts, per no complir amb les condicions administratives i
tècniques establertes o per haver desistit d’ella l’ens sol·licitant.
“Finalitzada”: Per a recursos econòmics i que consisteixin en transferències dineràries,
des del moment en què es realitzi el darrer pagament.

Àrea de Presidència
Secretaria General

En cas que, fruit de la revisió pel centre gestor responsable, es determini l’existència de
defectes esmenables que no puguin corregir-se aplicant els criteris de revisió automàtics, es
concedirà a l’ens sol·licitant un termini de 17 dies naturals per a esmenar la sol·licitud, a
comptar des de a l’endemà de l’emissió del requeriment d’esmena.
Transcorregut el termini de sol·licitud, no s’admetrà la presentació, en el marc d’una
subsanació, de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat.
Quina és la normativa aplicable?
El Dictamen que aprova la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes
d’especialització i competitivitat territorial”, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 27 de
setembre de 2018.

Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix

El president senyor Castells (CiU), dóna la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies senyor president. Bon dia. Bé, un dictamen important amb un
import de gairebé tretze milions d’euros. Sabem de la complexitat d’aquests fons
FEDER però, més enllà de l’import, el que nosaltres voldríem demanar, és si la
Diputació considera que el suport que dona als ajuntaments, a nivell d’informació per a
la tramitació d’aquests fons, és adequada. Gràcies.
Pren la paraula, a continuació, el president senyor Castells (CiU), i diu: Bé, jo, des
de la meva experiència personal li he de dir que, si la Diputació expliqués als seus
ajuntaments la complexitat que té, no tan sols demanar sinó gestionar un fons FEDER,
no el demanaria ningú. Però, i, perdoni’m la broma, tots els que som alcaldes sabem
els patiments que suposen el fet de que la rigorositat, el compliment dels requisits tant
per fer les bases, els plecs, com per gestionar els IVA, per exemple, i han estat, per a
molts dels ajuntaments que som, inclús, aquí, en aquesta taula, molt complicats. Bé,
nosaltres no podem influir en com la Generalitat aplica els criteris per donar aquestes
subvencions que venen d’Europa. El que hem fet nosaltres, que és el que s’hauria de
valorar avui aquí... Perquè si no, el que s’ha de fer és posar aquesta inquietud en
mans de la Generalitat de Catalunya, la que vostè expressa, és a dir, que nosaltres,
després de que els ajuntaments tinguin la voluntat de demanar-ho. Dos, que la
Generalitat els valori de manera molt estricta i, per tant, aconsegueixi les subvencions,
afegim, donant suport als ajuntaments; que és el que ens toca fer, aportant aquest
cofinançament que fa més viable, més possible i menys feixuga aquesta gestió. Per
tant, hands-off en el que és la part procedimental i, per tant, el que fem és, com
sempre, donar suport als ajuntaments, que estic convençut que tots estaran molt
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agraïts. I, per tant, jo li trametré la inquietud que vostè expressa també als
responsables que gestionen els FEDER, per mirar si podem trobar fórmules, o poden
trobar fórmules, vaja, que siguin menys complexes per la gestió d’aquests fons, que ho
són molt, a més a més.
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’increment de crèdit de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements
patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments
locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en conseqüència,
incrementar els ajuts concedits i concedir nous ajuts en el marc de l’esmentada
línia.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1.

En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
resoldre el procediment de concessió d'ajuts en el marc del Programa
complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019 (AJG 130/18), que havia estat aprovat en data 26 d’octubre de
2017 també per la Junta de Govern de la Diputació (AJG 508/17).

2.

Amb aquest Programa es pretén contribuir al sosteniment de les despeses
derivades de les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment
d’equipaments locals, amb la finalitat de, mitjançant el recolzament i dinamització
del teixit productiu i empresarial local, incidir en la generació de riquesa i en la
creació de noves oportunitats per a les empreses executores de les actuacions, i
contribuir, en última instància, a millorar la cohesió social i facilitar l'establiment
d'un model territorial equilibrat i sostenible.

3.

El pressupost inicial amb què es va dotar el Programa va ser de 30 milions
d’euros, a raó de 10 milions d’euros el 2018 i 20 milions d’euros el 2019, i que es
va repartir entre les sis línies de suport establertes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Línia de suport 1 “Equipaments culturals”
Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”
Línia de suport 3 “Equipaments educatius”
Línia de suport 4 “Equipaments esportius”
Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”
Línia de suport 6 “Mercats”.

4.

D’aquest pressupost inicial, en resoldre el procediment de concessió d'ajuts, es va
disposar una despesa de 29.997.206,32 euros, a raó de 9.997.206,33 euros el
2018 i 19.999.999,99 euros el 2019.

5.

Pel que fa a l’esmentada Línia de suport 5, en el seu marc es financen les obres
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i/o actuacions de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis monumentals,
ateneus i jaciments arqueològics. El centre gestor d’aquesta línia és la Gerència
de Serveis d’Equipaments, Espai Públic i Patrimoni Arquitectònic. De la quantia
total del programa, es va assignar inicialment a aquesta línia la quantia de
9.000.000,00 euros, a raó d’1.200.000,00 euros el 2018 i 7.800.000,00 euros el
2019, disposant-se finalment una despesa de 9.086.642,46 euros, prèvia
redistribució de les quanties entre línies, a raó d’1.200.000,00 euros el 2018 i
7.886.642,46 euros el 2019.
6.

Prova de l’interès que va aixecar el Programa van ser les 1821 sol·licituds que es
van presentar, per un import de sol·licitud total de 97.706.261,45 euros, el que
superava amb escreix la consignació del programa.

7.

La concessió es va realitzar en règim de concurrència competitiva (article 4 del
règim), la qual cosa va comportar que les sol·licituds es valoressin i puntuessin a
la llum d’uns criteris prestablerts; s’ordenessin segons l’ordre de prelació resultant
de l’aplicació d’aquests criteris; i el crèdit es repartís seguint aquest ordre i fins al
seu esgotament. Altres factors que també van determinar la concessió van ser
l’existència d’un nombre màxim de concessions per any i destinatari (article 23.1) i
la voluntat corporativa de finançar el 100 per cent de l’import sol·licitat, per tal
d’assegurar la viabilitat del projectes, i tenint en compte els imports mínims i
màxims de sol·licitud establerts (article 17.5).

8.

El resultat va ser que es van poder estimar 598 sol·licituds, mentre que 1223 es
van haver de denegar, bé per menor valoració i esgotament del crèdit, bé per
incompliment dels requisits, bé per desistiment del destinatari.

9.

En particular, pel que fa a la Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements
patrimonials”, es van presentar 344 sol·licituds per un import de sol·licitud total de
38.390.078,34 euros. D’aquestes, es van poder estimar 71 sol·licituds, mentre que
273 es van haver de denegar.

10. Amb la voluntat de finançar el màxim nombre de projectes en el territori; projectes
que van obtenir una puntuació notable i l’execució dels quals contribuirà a
l’assoliment de la finalitat que va motivar l’aprovació del programa, el Ple de la
Diputació de Barcelona de 19 de juliol de 2018 va aprovar inicialment una
modificació de crèdit de 14.500.000,00 euros destinada a incrementar el crèdit
d’aquesta Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”.
11. A aquest efecte, en data 10 de setembre de 2018, el gerent de Serveis
d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic ha emès
informe de distribució d’aquest nou crèdit, el qual s’incorpora a l’expedient, i que
es reprodueix a continuació parcialment, en allò relatiu a la valoració:
“[...]
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2. Valoració
1. En base a la puntuació establerta en l’informe d’instrucció de 12/03/2018 correspon
atorgar l’ajut sol·licitat a totes les peticions amb puntuació superior a 60 punts. Atès
que la suma total de l’import sol·licitat fins a 60 punts excedeix el crèdit disponible,
s’ha repartit el saldo restant de manera proporcional a cadascuna de les sol·licituds
amb 60 punts, amb un mínim de 10.000 €, d’acord amb l’establert en l’article 24 del
règim regulador d’aquest Programa complementari.
2. En els casos dels ens locals que han efectuat dues peticions que han obtingut una
puntuació igual o superior a 60 punts, i que en conjunt suposin un import sol·licitat
superior als 200.000 € establert com a màxim en l’article 17.5.e del règim regulador
d’aquest Programa complementari, s’atorgarà l’import sol·licitat a l’actuació amb
major puntuació i en el seu cas, la resta fins als 200.000 €, a l’altra petició. En el cas
de dues peticions amb igual puntuació, s’atorgarà l’import sol·licitat a la de major
import i la resta a l’altra, sens perjudici que en les peticions amb puntuació de 60
punts l’import serà el que li correspondria pel repartiment proporcional del saldo.
3. Quan a resultes d’aplicar el criteris anteriors l’ajut resultant suposi un percentatge
inferior al 30% de l’import sol·licitat, no s’atorgarà aquest segon ajut derivat de la
suplementació de la dotació del Programa complementari de referència. Aquest
percentatge s’estableix amb la finalitat de garantir la viabilitat de les actuacions que
siguin objecte de suport a resultes de l’increment de crèdit d’aquest Programa
complementari.
En el marc del present programa s’ha prioritzat assegurar el finançament
d’actuacions per a garantir la seva viabilitat. D’aquesta manera:
 En la resolució dels ajuts de data 12 d’abril de 2018, es va finançar el 100% de
l’import sol·licitat de les actuacions amb puntuacions superiors a 80 punts i per a
les actuacions que varen obtenir 80 punts es va atorgar, de forma proporcional al
saldo restant, un ajut corresponent al 91,99% de l’import sol·licitat.
 En l’actual repartiment, derivat de l’increment de crèdit de 14,5 milions d’euros,
s’ha atorgat el 100 per cent de l’import sol·licitat en aquelles actuacions que van
obtenir una puntuació superior als 60 punts. Per a les actuacions que varen
obtenir una puntuació de 60 punts, es proposa ara atorgar, de forma proporcional
al saldo restant, un ajut que representa una cobertura del 51,70% de l’import
sol·licitat.
De fet, en la mesura que el criteri general ha estat atorgar en tots els casos un
percentatge que oscil·la entre el 50 i el 100% de l’ajut sol·licitat per a garantir la
viabilitat de les actuacions i, més concretament, per a recolzar aquelles actuacions
susceptibles de ser concloses i amb finançament suficient, es considera que
l’atorgament d’un ajut per import inferior al 30% del que va ser sol·licitat suposa una
desviació substancial que, per tant, no permet assegurar que l’actuació comptarà
amb el finançament adequat i suficient per a la seva execució completa.
Per tant, l’establiment del percentatge mínim respon a una voluntat racionalitzadora i
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de garantia de l’eficiència dels fons que es destinen al finançament d’actuacions en
el marc del present Programa complementari. A més, la seva aplicació no perjudica
els municipis afectats en no existir drets adquirits pels destinataris en el moment de
resoldre la convocatòria de subvencions, per bé que els ajuts varen ser atorgats en
base als criteris establerts a la convocatòria. Així mateix, el seu establiment tampoc
genera desigualtats respecte dels municipis que han rebut ajuts en la mesura que
aquesta segona concessió respon a l’aprovació d’un increment de la dotació de
l’esmentat Programa complementari, la qual cosa és excepcional i, per tant,
requereix d’una aplicació racional i restrictiva dels criteris per atorgar els ajuts
corresponents. Concretament, es tracta de prioritzar aquelles actuacions que
ofereixin garanties de comptar amb un finançament complert i que, en definitiva,
permetin afavorir la seva execució.
4. De la mateixa manera no s’atorgaran imports inferiors a 10.000 € d’ajut sol·licitats o
resultants d’aplicar el criteri exposat en el punt 2), d’acord amb l’establert com
import mínim en l’article 17.5.e del règim regulador d’aquest Programa
complementari.
5. Cal complementar l’ajut atorgat per acord de la Junta de govern de 12 d’abril de
2018 (AJG 130/18) a les actuacions amb 80 punts a partir del repartiment
proporcional del saldo restant en aquell moment, per tal d’assolir el total de l’import
sol·licitat que els hi correspon per l’increment del crèdit disponible, amb un màxim
de 200.000 € per ens local.
6. Es detecta una errada material en la concessió de dos subvencions a l’Ajuntament
del Bruc per imports de 57.858,57 i 147.239,14 € ja que suposen un import total de
205.097,71 €, superior al màxim de 200.000 € establert en l’article 17.5.e del règim
regulador d’aquest Programa complementari, la qual cosa obliga a reduir en
5.097,71 € l’ajut de 147.239,14 ja que es correspon amb l’actuació que ha obtingut
menor puntuació.
7. D’acord amb el calendari d’execució de les actuacions, els nous ajuts i els
increments proposats en aquest informe s’han d’imputar al pressupost de despeses
de la Corporació del 2018.
3. Resultat de la valoració
D’acord amb l’exposat s’adjunten les següents relacions:
a. Ajuts atorgats amb valoració de 80 punts, amb indicació de l’import atorgat i l’import
a complementar o reduir, per tal d’assolir el total de l’import sol·licitat, amb un màxim
de 200.000 € per ens local, s’adjunta com Annex 1.
b. Proposta de nous ajuts per ampliació del crèdit disponible, amb indicació de la
puntuació obtinguda i l’import de la subvenció proposada [...]”

12. Vist l’informe esmentat, es considera oportú destinar l’import de 14.500.000,00
euros a incrementar la quantia total de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i
elements patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora
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d'equipaments locals. D’aquesta manera, es garanteix també que la distribució
dels recursos corporatius s’efectua d’acord amb els criteris i el procediment de la
concurrència competitiva establerts en el règim del programa. Respecte de l’error
material detectat en la concessió a l’Ajuntament del Bruc, cal procedir a la seva
rectificació, el que comporta la revocació parcial de l’ajut “RESTAURACIÓ I
REFORMA DE LES FAÇANES INTERIOR I LATERAL (PLANTA 1) I REFORMA
DE LA COBERTA AMB INCORPORACIÓ D'AÏLLAMENT TÈRMIC I LÍNIA DE
VIDA FIXA”.
Fonaments de dret
1.

Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, que habilita les administracions públiques
per rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2.

Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa 1/2018 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 de juliol de 2018, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar la creació de
programes complementaris i el seu règim.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RECTIFICAR, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’error material
detectat en l’ajut concedit a l’Ajuntament del Bruc que s’indica a continuació, pels
motius exposats en el punt 2.6 de l’informe emès pel centre gestor i transcrit al fet 11è
de la part expositiva del present dictamen i, en conseqüència, procedir a la seva
revocació parcial:

Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Import
concessió
12/04/18
(2019)
(EUR)

Import a
revocar
(EUR)

Operació
comptable
(Núm. doc.
Valor
agrupat)
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Aj. El
Bruc

P0802500I

RESTAURACIÓ I
REFORMA DE
LES FAÇANES
INTERIOR I
LATERAL
(PLANTA 1) I
REFORMA DE LA
COBERTA AMB
INCORPORACIÓ
D'AÏLLAMENT
TÈRMIC I LÍNIA
DE VIDA FIXA

1740048042

18/X/250597

147.239,14

5.097,71

1803901085

Segon. APROVAR l’increment de crèdit de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i
elements patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora
d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb el detall
següent:
Centre
Gestor

Ger. Serveis
Equipam.,
Espai Públic i
Patrimoni
Arquitectònic

Número
expedient
SIGC

2017/0010348

Aplicació
pressupostaria

Quantia
(EUR)

Increment
(EUR)

Quantia
definitiva (EUR)

G/50200/33600/76262
(2018)

1.160.597,98

14.500.000,00

15.660.597,98

G/50200/33600/46262
(2018)

39.402,02

-

39.402,02

G/50200/33600/76262
(2019)

7.835.642,46

-

7.835.642,46

G/50200/33600/46262
(2019)

51.000,00

-

51.000,00

9.086.642,46

14.500.000,00

23.586.642,46

Tercer. APROVAR l’increment dels ajuts concedits en el marc de la Línia de suport 5
“Edificis singulars i elements patrimonials” del Programa complementari de reforma i
millora d'equipaments locals, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual
s’incorpora a l’expedient, i amb el detall següent:
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Ens

Ajuntament
de Castellbell
i el Vilar

Ajuntament
de Mollet del
Vallès

NIF

Actuació

Projecte
d'intervenció de
mesures
cautelars i
urgents sobre
elements de
tancament
(rosetó,
gàrgoles,
P0805200C teules, ràfecs) i
reparació de
l'envolvent
horitzontal de
l'Església de la
Sagrada
Família de la
Bauma a
Castellbell i el
Vilar
Substitució
P0812300B Teulada Casa
Abelló

Import
concedit
total
12/04/18
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2018)
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2019)
(EUR)

Import
increment
(2018)
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op.
comptable

Posició

1740047615 18/X/250595

183.982,33

-

183.982,33

16.017,67

200.000,00

1803003487

001

1740047958 18/X/250891

81.285,24

57.470,06

23.815,18

7.076,76

88.362,00

1803901057

046

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL
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Ens

Ajuntament
de
Muntanyola
Ajuntament
de Santa
Maria de
Miralles

Ajuntament
de Sora

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

Reforma del
cementiri de
P0812800A
Sant Quirze i
1740046620 18/X/251052
Santa Julita de
Muntanyola
Restauració i
protecció del
conjunt
P0825700H
1740046596 18/X/250979
monumental del
castell de
Miralles
Rehabilitació i
restauració de
P0827200G
l'església de
1740046666 18/X/251049
Sant Pere de
Sora

Import
concedit
total
12/04/18
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2018)
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2019)
(EUR)

Import
increment
(2018)
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op.
comptable

Posició

139.274,12

-

139.274,12

12.125,33

151.399,45

1803003487

002

167.423,93

14.000,00

153.423,93

14.576,07

182.000,00

1803901058

022

175.482,20

50.000,00

125.482,20

15.277,63

190.759,83

1803901059

018
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Ens

Ajuntament
de Tavertet

NIF

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Codi XGL

OBRES DE
RESTAURACIÓ
I MILLORES A
L'ENLLUMENA
T DE
L'ELEMENT
PATRIMONIAL
P0828000J
1740046653 18/X/251053
-EL SAFAREIGINCLÒS EN EL
NUCLI
HISTÒRICARTÍSTIC, AL
MUNICIPI DE
TAVERTET

Import
concedit
total
12/04/18
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2018)
(EUR)

Import
concessió
12/04/18
(2019)
(EUR)

Import
increment
(2018)
(EUR)

Import
concedit
total (EUR)

Op.
comptable

Posició

43.909,86

-

43.909,86

3.822,83

47.732,69

1803003487

003

TOTAL 68.896,29
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Quart. APROVAR la concessió de nous ajuts en el marc de la Línia de suport 5
“Edificis singulars i elements patrimonials” del Programa complementari de reforma i
millora d'equipaments locals, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual
s’incorpora a l’expedient, i amb el detall següent:
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Ens

NIF

Ajuntament
d'Arenys de Mar

P0800600I

Ajuntament
d'Arenys de Munt

P0800700G

Ajuntament
d'Argençola

P0800800E

Ajuntament d'Artés

P0801000A

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès
Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de
Berga
Ajuntament de
Cabrils

P0801300E
P0801500J
P0801500J
P0801600H
P0802200F
P0803000I

Actuació
Dignificació del Convent de les
Clarisses per a destinar-lo a
equipament comunitari
Actuacions en matèria d'accessibilitat,
contra incendis i seguretat i
actualització d'instal·lacions que
garanteixi la viabilitat arquitectònica
per a la obtenció de la llicència
municipal d'activitats de l'equipament
emplaçat a la Rambla Francesc
Macià, 57 (Centre Moral)
RECUPERACIÓ I POSADA EN
VALOR I ÚS DEL MOLÍ
D'ALBARELLS (Argençola)
Projecte de reforma i ampliació del
museu d'Història d'Artés
Rehabilitació Casa de la Vila
Millora de la planta baixa de l'edifici
municipal "CACI"
Reparació de la coberta de l'edifici
municipal de la Torre Codina
Restauració del Castell Palau de
Bagà 2ª fase
Projecte d'adaptació i millora dels
antics Jutjats de Berga
REHABILITACIÓ ENVOLVENT MAS
MARIA

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740047248

18/X/261718

39.264,90

1803003487

022

1740046634

18/X/261669

200.000,00

1803003481

045

1740046585

18/X/261773

138.881,16

1803003481

046

1740048008

18/X/261750

200.000,00

1803003481

047

1740046728

18/X/261694

75.743,33

1803003487

021

1740047150

18/X/261709

75.000,00

1803003481

048

1740047153

18/X/261712

72.500,00

1803003481

088

1740047927

18/X/261744

200.000,00

1803003481

004

1740047929

18/X/261766

20.547,09

1803003487

020

1740046652

18/X/261650

100.000,00

1803003481

049
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Ens

NIF

Ajuntament de Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Calders

P0803400A

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Casserres

P0804800A

Ajuntament de
Castell de l'Areny

P0805600D

Ajuntament de
Castellar del Vallès
Ajuntament de
Castelldefels

P0805000G
P0805500F

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046649

18/X/261667

15.125,00

1803003481

089

1740046625

18/X/261678

44.237,60

1803003481

005

ADEQUACIÓ FORNS DE CIMENT

1740046641

18/X/261693

145.200,00

1803003481

050

Obres de reforma de l'antic gimnàs
municipal de Canyelles per a la
creació del Centre de Dia per a Gent
Gran de Canyelles

1740046968

18/X/261711

103.398,22

1803003487

019

1740047837

18/X/261684

87.238,59

1803003487

018

1740047830

18/X/261740

20.749,08

1803003481

006

1740046734

18/X/261696

140.036,40

1803003481

090

1740048085

18/X/261755

77.419,21

1803003487

017

1740047453

18/X/261725

52.500,00

1803003481

007

1740047622

18/X/261735

200.000,00

1803003481

008

Actuació
Restauració Casa Felip, Plaça Gran,
Calaf
Excavació i consolidació de les
estructures arqueològiques del Castell
de Calders

SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE
CASA BAS
IL·LUMINACIÓ DE L'ESPAI DE LA
SALA MIRADOR DEL MUSEU MOLÍ
PAPERER DE CAPELLADES
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I
DELS SERVEIS ANNEXES DEL
TEATRE DE LA COLÒNIA GUIXARÓ
EN EL TERME MUNICIPAL DE
CASSERRES
REFORMA I AMPLIACIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE
L'ARENY
Millores de l'eficiència energètica del
Palau Tolrà
Rehabilitació de les terres de Gabriel
Folcher
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Ens

NIF

Ajuntament de
Castellgalí

P0806000F

Ajuntament de
Castellterçol

P0806300J

Ajuntament de
Castellví de la
Marca
Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat
Ajuntament de
Cubelles
Ajuntament de
Cubelles
Ajuntament de
Figaró-Montmany

Actuació
REPARACIÓ DEL RECINTE
HISTÒRIC DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE CASTELLGALÍ
OBRES DE REFORMA I
REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL DE CASTELLTERÇOL

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046651

18/X/261686

58.975,20

1803003481

051

1740046612

18/X/261674

13.958,76

1803003487

016

P0806400H

Projecte de millora de la sala Cultural
la Munienca, Fase 2

1740046658

18/X/261672

39.933,47

1803003481

009

P0826600I

Obres de rehabilitació de l'edifici de la
Torre Vermella per a ús administratiu

1740047129

18/X/261705

200.000,00

1803003481

044

P0806700A

Memòria valorada per la consolidació
de l'estructura de la cisterna del
Castell de Cervelló i de la necròpolis

1740047901

18/X/261767

155.083,86

1803003481

041

P0807200A

Substitució coberta de la Casa dels
Colons

1740047471

18/X/261728

141.880,45

1803003481

052

P0807200A

Conservació i manteniment de Can
Mercader Exterior

1740047560

18/X/261731

30.157,76

1803003481

091

1740046945

18/X/261763

145.000,00

1803003481

093

1740046941

18/X/261765

55.000,00

1803003481

092

1740046681

18/X/261681

43.200,00

1803003481

053

P0807300I
P0807300I
P0813300A

Reparacions estructurals de l'edifici
Casa Travé
Adequació envolvent (tancaments i
coberta) de l'edifici Casa Travé
Rehabilitació de l'aqüeducte situat a la
Plaça de Can Gambus del Figaró
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Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

Ajuntament de
Fígols

P0807900F

CONSERVACIÓ, RECUPERACIÓ I
PRESERVACIÓ D'ELEMENTS
PALEONTOLÒGICS DEL JACIMENT
DE FUMANYA SUD

1740047066

18/X/261760

90.000,00

1803003481

010

Ajuntament de Fontrubí

P0808400F

1740046588

18/X/261656

200.000,00

1803003481

011

Ajuntament de Gaià

P0808900E

1740046607

18/X/261688

200.000,00

1803003481

012

Ajuntament de
Gallifa

P0808600A

1740046848

18/X/261770

98.011,67

1803003481

094

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

1740046692

18/X/261659

197.907,60

1803003481

013

Ajuntament de
Gelida

P0809000C

1740047755

18/X/261737

127.454,47

1803003481

095

Ajuntament de
Gironella

P0809100A

1740046623

18/X/261695

166.000,00

1803003481

096

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

1740047383

18/X/261746

28.807,20

1803003481

014

1740047881

18/X/261743

60.000,00

1803003481

087

1740046646

18/X/261670

49.900,00

1803003481

015

Ajuntament de
Granollers
Ajuntament de
Guardiola de
Berguedà

P0809500B
P0809800F

Rehabilitació i condicionament d'un
immoble de Font-rubí
ADEQUACIÓ INTERIOR DE LA
CASA "EL PRAT" DE GAIÀ
REHABILITACIÓ DEL PONT DEL
CAMÍ DEL CASTELL AL
CREUAMENT AMB EL TORRENT DE
LES MAIOLES
AMPLIACIÓ PERÍMETRE DE
TANCAMENT I OBRES DE
CONSOLIDACIÓ I RESTAURACIÓ
CASTELL D'ERAMPRUNYA
Reconstrucció d'un tram del mur del
cementiri del castell de Gelida
PROPOSTA D'ADEQUACIÓ DE
L'ESGLÉSIA VELLA DE SANTA
EULÀLIA DE GIRONELLA
Substitució dels tancaments exteriors
practicables de l'edifici destinat a
Ajuntament.
Rehabilitació de façanes de l'edifici
històric de Cant Puntes
Reforma i millora dels tancaments
practicables per estalvi energètic.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

Ajuntament de la
Garriga

P0808700I

Estudi arqueològic i constructiu de
l'església de la Doma i restauració del
retaule major

1740047229

18/X/261752

200.000,00

1803003481

097

Ajuntament de la
Llacuna

P0810300D

1740046685

18/X/261756

44.975,20

1803003481

054

1740047835

18/X/261762

155.024,80

1803003481

098

1740047369

18/X/261729

67.309,23

1803003481

055

1740047326

18/X/261720

142.855,78

1803003481

057

1740047336

18/X/261723

57.144,22

1803003481

056

1740046678

18/X/261676

200.000,00

1803003481

043

1740046650

18/X/261651

200.000,00

1803003481

058

1740047914

18/X/261742

101.139,35

1803003481

099

1740047251

18/X/261715

145.200,00

1803003481

100

Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament de la
Pobla de Lillet
Ajuntament de la
Roca del Vallès
Ajuntament de la
Roca del Vallès

P0810300D
P0816500C
P0818000B
P0818000B

Ajuntament de les
Franqueses del
Vallès

P0808500C

Ajuntament de les
Masies de Voltregà

P0811600F

Ajuntament de
l'Esquirol

P0825400E

Ajuntament de
l'Estany

P0807800H

EXCAVACIÓ, CONSOLIDACIÓ I
ADEQUACIÓ DEL JACIMENT
IBÈRIC DEL CASTELLAR
RESTAURACIÓ ERMITA DE SANT
ANTONI
Manteniment i conservació dels
Jardins Artigas
Obres ordinàries de reforma i millora
de Can Torrents
Obres ordinàries de reforma i millora
de l'edifici de Can sol
PROJECTE BÀSIC DE
REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES I
PORXO DEL PATI NORD DE
L'AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I LES
ANTIGUES ESCOLES
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA
DE LA CASA CONSISTORIAL "CASA
FORTA DEL DESPUJOL" A LES
MASIES DE VOLTREGÀ
CONSERVACIÓ I MILLORA DEL
PONT DE LA GORGA
REHABILITACIÓ DE TRAM
VISITABLE A L'INTERIOR DE LA
MINA DE DESGUÀS DEL PRAT DE
L'ESTANY

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
l'Estany

P0807800H

Ajuntament de Lliçà
de Vall

P0810700E

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Ajuntament de
Mollet del Vallès

P0812300B

Ajuntament de
Monistrol de
Calders

P0812700C

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

P0812600E

Ajuntament de
Montcada i Reixac
Ajuntament de
Montcada i Reixac

P0812400J
P0812400J

Actuació
MILLORA, MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ EDIFICI
AJUNTAMENT
Restauració de la masia de Can Coll
per eliminar les infiltracions d'aigua,
desperfectes a la teulada i renovació
de les instal·lacions bàsiques (llum,
aigua, condicionament climàtic i
seguretat).
CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE
DIA I 6 HABITATGES
DOTACIONALS
Climatització Museu Abelló
L'actuació rau en executar dues fases
del projecte executiu de reforma i
ampliació de la Casa Consistorial de
Monistrol de Calders, redacta per
Diputació de Barcelona Les
actuacions sol·licitades són la fase 1 i
la fase 3, que garantiran
l'accessibilitat
Reforma integral de la instal·lació
elèctrica interior de l'edifici de
l'Ajuntament de Monistrol de
Montserrat
Consolidació de l'habitatge amb jardí
de Vista Rica
Tercera fase restauració conjunt
arquitectònic Casa de les Aigües

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740047257

18/X/261716

25.000,00

1803003481

016

1740046642

18/X/261663

162.118,34

1803003481

017

1740047320

18/X/261717

200.000,00

1803003481

018

1740047960

18/X/261747

63.635,00

1803003481

019

1740046931

18/X/261700

188.957,29

1803003481

059

1740046704

18/X/261665

44.551,27

1803003481

060

1740046962

18/X/261701

91.000,00

1803003481

003

1740046966

18/X/261702

109.000,00

1803003481

085

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Montmaneu

P0813200C

Ajuntament de
Montornès del
Vallès

P0813500F

Ajuntament de
Navàs

P0814000F

Ajuntament de
Palafolls
Ajuntament de
Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de
Pallejà
Ajuntament de
Parets del Vallès
Ajuntament de
Parets del Vallès

P0815400G

Actuació
Edifici singular i element patrimonial:
Església de Santa Maria de
Montmaneu
Rehabilitació i remodelació total del
edifici catalogat "Pintor Mir" (antigues
escoles municipals)
REMODELACIÓ DE LA PART
ESQUERRA DE L'EDIFICI DE
L'ANTIC ESCORXADOR
Rehabilitació parcial castell de
Palafolls

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046717

18/X/261761

103.398,22

1803003487

015

1740046756

18/X/261697

72.994,85

1803003481

061

1740047128

18/X/261706

120.000,00

1803003481

039

1740047991

18/X/261749

114.828,22

1803003481

001

P0815500D

REFORMA CASA FOLCH

1740046657

18/X/261673

200.000,00

1803003481

020

P0815600B

Obres de rehabilitació i de millora de
l'eficiència energètica en dos
equipaments singulars ( Castell i
Ajuntament)

1740047542

18/X/261768

182.958,69

1803003481

082

1740047441

18/X/261721

47.719,51

1803003487

023

1740047439

18/X/261722

72.668,09

1803003487

014

1740046605

18/X/261668

187.369,08

1803003481

021

1740046693

18/X/261661

36.300,00

1803003481

062

P0815800H
P0815800H

Ajuntament de
Perafita

P0815900F

Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A

Reforma del Casal de Gent Gran de
Ca N'Oms de Parets del Vallès
Reforma de la Sala Polivalent de Ca
N'Oms de Parets del Vallès
Rehabilitació i millora de
l'accessibilitat de l'edifici de l'antic
ajuntament
RESTAURACIÓ I INSTAL·LACIÓ
D'UN MOSAIC ROMÀ AL MUSEU
ROMÀ DE PREMIÀ DE MAR

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

Ajuntament de Rubí

P0818300F

Ajuntament de
Rubió
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Saldes
Ajuntament de
Sallent
Ajuntament de
Sallent
Ajuntament de Sant
Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant
Celoni

P0818400D
P0818600I
P0818900C
P0819000A
P0819000A
P0819600H
P0820100F

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

P0820500G

Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires

P0820700C

Actuació
Projecte d'adequació, consolidació i
posada en valor de espai patrimonial
de la vil·la romana de Sant Amanç
Projecte d'arranjament parcial del
Casino Espanyol de Rubí
Millora a la capella de Sant Macari de
Rubió
Rehabilitació de l'edifici de la rectoria
de Sant Pau de Riu Sec
REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL
DEL SANTUARI DE LA MARE DE
DÉU DE GRESOLET DE SALDES
(BERGUEDÀ)
Rehabilitació de façanes i adequació
interior dels edificis de l'escorxador
Eficiència energètica i adequació
interior de l'edifici Joan Puig i Elias
Rehabilitació de la Torre del rellotge
de can Caralt
Rehabilitació façana ajuntament de
Sant Celoni
REFORMA DEL FOSSAR DEL
TEATRE DE LA SALA DEL CAFÈ I
L'AVANTSALA
Rehabilitació de les façanes, millora
de l'eficiència energètica i adequació
dels jardins de l'Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740047784

18/X/261738

45.000,00

1803003481

022

1740047178

18/X/261710

156.118,67

1803003481

023

1740046611

18/X/261797

10.000,00

1803003487

013

1740047945

18/X/261745

200.000,00

1803003481

002

1740047339

18/X/261757

200.000,00

1803003481

063

1740047619

18/X/261734

140.251,16

1803003481

064

1740047635

18/X/261736

29.038,39

1803003487

012

1740046603

18/X/261687

21.120,36

1803003481

083

1740046586

18/X/261679

200.000,00

1803003481

065

1740047172

18/X/261713

41.874,81

1803003481

024

1740047209

18/X/261714

200.000,00

1803003481

025

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta

NIF
P0821000G
P0821400I
P0822500E
P0821800J

Ajuntament de Sant
Martí de Tous

P0822600C

Ajuntament de Sant
Mateu de Bages

P0822900G

Ajuntament de Sant
Pere de Ribes

P0823100C

Ajuntament de Sant
Pere de Torelló

P0823300I

Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor

P0823400G

Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès

P0823800H

Actuació
PROJECTE DE REFORMA
INTEGRAL DE L'AJUNTAMENT
Projecte de consolidació i rehabilitació
de l'edifici "El Mallol". Fases 3, 4 i 5
Projecte de rehabilitació del Mas
Llobet per a usos culturals
Restauració del conjunt arquitectònic
del Parc de les Set Fonts
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE
LES FAÇANES NORD, EST I OEST
(TRAM2) I MILLORA DE
L'ENLLUMENAT INTERIOR I
EXTERIOR DE L'ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE S.M. TOUS.
CONSERVACIÓ DE LA XEMENEIAPATRIMONI INDUSTRIAL DE VALLS
DE TORROELLA
Creació d'un centre d'interpretació al
Castell de Ribes
PROJECTE DE REHABILITACIÓ
DEL CASAL CULTURAL I
RECREATIU DE SANT PERE DE
TORELLÓ
Centre de Promoció Cultural
Tradicional i Artístic Baix Montseny
Construcció de nova tanca de la
Masia del conjunt de Can Barra,
adequació del pati interior i espais
exteriors

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046675

18/X/261692

200.000,00

1803003481

066

1740047451

18/X/261724

200.000,00

1803003481

026

1740046601

18/X/261671

103.398,22

1803003487

011

1740047985

18/X/261748

200.000,00

1803003481

027

1740047505

18/X/261758

173.663,18

1803003481

028

1740046684

18/X/261655

17.563,25

1803003481

067

1740048073

18/X/261754

198.683,70

1803003481

029

1740046664

18/X/261662

200.000,00

1803003481

068

1740046638

18/X/261690

200.000,00

1803003481

101

1740046668

18/X/261677

60.253,65

1803003481

030

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de Sant
Quirze Safaja

P0823900F

Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt

P0826400D

Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament de
Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de
Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de
Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de
Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de
Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de
Santpedor

P0826400D
P0826300F
P0824400F

P0824500C

P0824600A
P0824800G
P0826000B
P0819100I

Actuació
REFORMA "CASA DEL POBLE" I
CASA CONSISTORIAL A SANT
QUIRZE SAFAJA
CONSOLIDACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE
LA COBERTA I ADAPTACIÓ DE
L'ÚLTIMA PLANTA DE LA CASA DE
LA VILA
RECUPERACIÓ I ACCESSIBILITAT
DE LA TORRE DE GUAITA
Reforma i ampliació de Can
Comamala a Sant Vicenç dels Horts
Rehabilitació del pati exterior del
Centre Municipal Sant Lluís de la
Colònia Güell
Instal·lació elèctrica i enllumenat i
millora accessibilitat a l'edifici i altres
Centre de Recursos Juvenils Mas
Fonollar
REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES
DE VILLACARMEN
OBRES DE MILLORA I REFORMA
DE L'ANTIGA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
RECUPERACIÓ D'ESPAIS
HISTÒRICS DE LA GRANJA
SOLDEVILA PER A MUSEU
Rehabilitació de l'edifici de Cal
Clarassó.

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740048102

18/X/261772

200.000,00

1803003481

069

1740046660

18/X/261649

118.000,00

1803003481

102

1740046661

18/X/261658

82.000,00

1803003481

070

1740046598

18/X/261654

200.000,00

1803003481

071

1740047444

18/X/261771

25.837,45

1803003487

010

1740047804

18/X/261741

200.000,00

1803003481

084

1740047586

18/X/261732

99.938,16

1803003481

103

1740047399

18/X/261733

27.201,32

1803003487

009

1740046615

18/X/261689

200.000,00

1803003481

072

1740046645

18/X/261648

200.000,00

1803003481

031

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Actuació

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

Ajuntament de
Sitges

P0827000A

Museïtzació i difusió de les restes
arqueològiques localitzades dins
l'Ajuntament

1740048022

18/X/261759

23.264,60

1803003487

008

Ajuntament de
Subirats

P0827300E

Intervencions arqueològiques als
Jaciments dels Casots (Jaciment
Paleontològic i Jaciment Iber)

1740047299

18/X/261719

40.000,00

1803003481

073

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

1740047348

18/X/261764

45.689,60

1803003481

074

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

1740046673

18/X/261652

100.000,00

1803003487

028

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

1740046699

18/X/261660

51.699,11

1803003487

007

Ajuntament de
Tiana

P0828200F

1740047111

18/X/261707

102.848,80

1803003487

006

Ajuntament de Tona

P0828300D

1740046706

18/X/261691

155.000,00

1803003481

032

Ajuntament de
Tordera

P0828400B

1740047055

18/X/261703

200.000,00

1803003487

027

Excavació i consolidació de les
estructures arqueològiques de la
necròpoli del castell de Talamanca
Projecte executiu de rehabilitació de
la coberta i els lluernaris de la Sala
Muncunill
MEMÒRIA DE LES ACTUACIONS A
DESENVOLUPAR PER A LA
REHABILITACIÓ DE LA CASA
MUSEU ALEGRE DE SAGRERA
Obres de millora per a la millora de la
climatització amb l'objectiu de reduir el
consum energètic i complir les
normatives d'obligat compliment.
Reforma i ampliació de Bé Cultural
d'Interès Local: Biblioteca Caterina
Figueras
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ANTIC
HOSPITAL DELS POBRES DE
TORDERA

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Ajuntament de
Torelló

P0828500I

Ajuntament de
Torrelavit

P0828700E

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Vallcebre

P0828900A
P0829100G
P0829300C

Ajuntament de Vic

P0829900J

Ajuntament de
Vilanova de Sau

P0830400H

Ajuntament de
Vilanova del Camí

P0830300J

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Ajuntament del Pla
del Penedès
Ajuntament dels
Hostalets de Pierola

P0821300A
P0816300H
P0816100B

Actuació
Substitució de la teulada de la Torre
Vidal i consolidació de l'edifici i del
seu entorn i restauració de l'edifici
d'assecatge de la fusta.
Millores d'eficiència energètica i de
manteniment de l'edifici de
l'Ajuntament.
Restauració dels Vitralls del Temple
Parroquial de Sant Martí de Tours
Restauració de 6 barraques de Pedra
Seca a la zona de Can Torrella
Restauració i condicionament del
campanar de Vallcebre
Casa Serratosa
CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ACCÉS
A L'AJUNTAMENT.
Adequació de l'espai exterior del
voltant a nivell funcional del paisatge
de Can Muscons
CLIMATITZACIÓ I MILLORA
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LA
CASA OLIVELLA
Coberta necròpolis de les pistes
d'atletisme
PROJECTE DE REFORMA DEL
CENTRE AGRÍCOLA I SOCIAL
Rehabilitació Edifici del Rellotge

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046632

18/X/261653

200.000,00

1803003481

086

1740046791

18/X/261682

23.636,68

1803003481

075

1740046670

18/X/261666

148.058,35

1803003481

076

1740047601

18/X/261796

10.000,00

1803003487

005

1740047469

18/X/261726

45.388,53

1803003481

077

1740046700

18/X/261664

54.936,90

1803003481

033

1740046679

18/X/261647

22.950,99

1803003487

026

1740046628

18/X/261680

150.000,00

1803003481

078

1740047472

18/X/261727

52.083,00

1803003481

034

1740046829

18/X/261698

40.000,00

1803003481

040

1740047377

18/X/261730

114.062,40

1803003481

079

1740046279

18/X/261774

50.000,00

1803003481

035

Àrea de Presidència
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NIF

Actuació

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Millora i obres de contenció a l'antic
Escorxador d'Esparreguera

1740046676

18/X/261675

46.341,43

1803003481

080

Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat

P0807600B

Coberta de protecció per a elements
de ceràmica del recinte La Rajoleta,
exposats a la intempèrie. Esplugues
de Llobregat

1740047813

18/X/261739

35.575,95

1803003481

036

Ajuntament
d'Igualada

P0810100H

1740046709

18/X/261685

200.000,00

1803003481

037

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

1740047057

18/X/261704

200.000,00

1803003487

029

Ajuntament d'Olesa
de Bonesvalls

P0814500E

1740047981

18/X/261769

180.000,00

1803003487

024

Ajuntament d'Olesa
de Montserrat

P0814600C

1740046768

18/X/261683

200.000,00

1803003487

025

Ajuntament d'Olost

P0814800I

1740047574

18/X/261751

18.756,98

1803003487

004

Ajuntament d'Olost

P0814800I

1740048044

18/X/261753

73.196,59

1803003481

042

Ajuntament d'Oristà

P0815000E

1740046876

18/X/261699

56.700,60

1803003481

081

Projecte executiu de la rehabilitació
estructural de l'ala nord de l'edifici de
l'Escorxador
REFORMA DE L'AJUNTAMENT
D'OLÈRDOLA
REFORMA DELS EXTERIORS DEL
RECINTE DE L'ANTIC HOSPITAL DE
CERVELLÓ.
Consolidació i rehabilitació de la
coberta i caixa escènica del Teatre de
La Passió d'Olesa de Montserrat
RENOVACIÓ DELS TANCAMENTS,
REDISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA
PRIMERA I SUBSTITUCIÓ DE
L'ENLLUMENAT DE L'AJUNTAMENT
D'OLOST
APLICACIÓ DEL PLA
D'ACCESSIBILITAT A LA CASA DE
LA VILA
Rehabilitació del campanar de
l'església Santa Maria de la Torre
d'Oristà
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Ens

NIF

Ajuntament
d'Ullastrell

P0829000I

Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix

P0800003F

Actuació
PROJECTE HABILITACIÓ DE LOCAL
COMERCIAL EN PLANTA BAIXA I
D'UN CONJUNT D'ACTUACIONS EN
PLANTA SEMI-SOTERRADA DE
L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CASAL
DEL PROGRES.
PROJECTE DE REHABILITACIÓ
PUNTUAL DE COBERTES DE LA
MASIA DE CAN MONMANY

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Import total
concessió (2018)
(EUR)

Op.
comptable

Posició

1740046617

18/X/261657

45.810,39

1803003481

038

1740046856

18/X/261708

155.000,00

1803003487

030

TOTAL 14.436.201,38
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Cinquè. DECLARAR que les condicions i els terminis d’execució i de justificació dels
ajuts incrementats i/o aprovats al present dictamen són els establerts en el règim
regulador del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals.
Sisè. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de catorze milions cinc-cents cinc mil
noranta-set euros amb seixanta-set cèntims (14.505.097,67 euros), a càrrec de les
aplicacions del vigent pressupost corporatiu que s’enumeren a continuació, tot incloent
el crèdit alliberat com a conseqüència de la revocació parcial aprovada a l’acord primer
del present dictamen:


G/50200/33600/76262: 14.350.097,67 euros



G/50200/33600/76862: 155.000,00 euros

Setè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Vuitè. COMUNICAR el present dictamen a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Novè. NOTIFICAR aquest dictamen a l’Ajuntament del Bruc en allò que li afecta i
DECLARAR que, pel que fa a la resta d’acords, i tal com estableix l’article 27.3 del
règim del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació i
produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies senyor president. Bé, amb aquest dictamen arribem al punt i final
d’una inquietud que creiem compartida per un gran nombre de diputats i diputades, i
també de grups polítics a la Diputació de Barcelona. I, en tot cas, crec que és un
element que ens ha de fer reflexionar de cara al futur; en aquesta flexibilitat que ha de
tenir el Govern, perquè quan una cosa o no funciona o es considera que és insuficient,
poder posar-hi remei. L’enhorabona a tots plegats.
Intervé, a continuació, el president, senyor Castells (CiU), qui diu: Moltes gràcies. Jo
vull agrair a tots els grups, també, atès que vam poder parlar extensament d’aquest
tema, les seves aportacions també.
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un
nou recurs en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019, i modificar el règim, i desestimar un requeriment efectuat al
procediment que resol la concessió d’ajuts del referit Catàleg.- La Junta, de

Àrea de Presidència
Secretaria General

conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
Inclusió d’un nou recurs en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre
de 2017, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador, en el marc del Protocol
general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 689/17).

2.

L’article 6, apartat 3, del règim del Catàleg va establir que, en el cas que, en el
decurs de l’exercici, es decidís catalogar nous recursos, s’aprovarà la seva
inclusió en el Catàleg i s’obrirà una nova convocatòria per a la seva concessió.

3.

El Gabinet d’Innovació Digital, adscrit a l’Àrea de Presidència d’aquesta Diputació,
ha proposat incloure dins del Catàleg de serveis de l’any 2018 el recurs tècnic
“SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”. El conjunt de serveis
inclosos en el recurs són:
- Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor
d’expedients electrònics
- Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per
la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, eTRAM, e-FACT, Iarxiu, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en
el futur
- Suport permanent als ens locals, tant en la part funcional com en temes
d'administració digital

4.

Amb aquest recurs es dona suport a la modernització i la transformació digital dels
ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de
plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna, tot
enfortint i simplificant els canals de relació telemàtica amb la ciutadania. Vist això,
es considera que cal procedir a incloure’l en el Catàleg de serveis de l’any 2018, i
obrir convocatòria per a la seva concessió.

Cofinançament dels recursos tècnics i materials
5.

Per acord de Ple de la Diputació de Barcelona núm. 68, de 31 de maig de 2018,
es va aprovar inicialment la modificació de les Bases d’execució del Pressupost de
la Diputació per a l’exercici 2018, la qual ja ha esdevingut definitiva.
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6.

La base 50 regula les despeses cofinançades en els termes següents:
“En els casos d’actuacions que realitzi la Diputació de Barcelona i que vagin
cofinançades, es podran utilitzar dos sistemes de gestió:
1. Cofinançament a posteriori. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la
despesa. Un cop finalitzada l’actuació i d’acord amb el previst en el conveni de
cofinançament que s’haurà aprovat a l’inici, la Diputació notificarà al tercer
l’aportació que ha de realitzar i que es comptabilitzarà com ingrés de l’exercici en
que es notifiqui.
2. Cofinançament inicial. La Diputació no iniciarà l’actuació fins que el tercer
comprometi la seva aportació, moment en el qual es tramitarà la corresponent
generació de crèdit, que habilitarà crèdit suficient (amb el que ja disposava la
pròpia Diputació) per executar l’actuació prevista.”

7.

L’esmentada base estableix un sistema de gestió de les despeses cofinançades
diferent del de l’article 22.3 del règim del Catàleg de l’any 2018 que, per als
recursos tècnics i materials cofinançats que es resolguin pel procediment de
concurrència competitiva, estableix que l’ens destinatari ha d’acreditar davant la
Diputació, abans que aquesta procedeixi a la contractació, disponibilitat
pressupostària per finançar la seva part del cost del projecte.

8.

També estableix un sistema de gestió diferent del de l’article 23.3 del règim del
mateix Catàleg que, per als recursos tècnics i materials cofinançats que es
resolguin pel procediment de concessió directa amb concurrència, estableix que
l’ens destinatari ha d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta procedeixi
a la concessió, disponibilitat pressupostària per finançar la seva part del cost del
projecte.

9.

Atès que les bases d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona
s’estableixen per tal d’adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària
a l’organització i funcionament de la Diputació de Barcelona, es considera que cal
modificar el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, en el sentit d’adequar els
referits articles a la versió vigent de les bases.

Requeriment efectuat per la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf a
la resolució del procediment de concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2018
10. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d’abril de 2018,
va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg
de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (AJG
170/18). En data 7 de maig de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) l’anunci d’aquest acord. L’article 24.2 del règim de
l’esmentat Catàleg preveu que la publicació en el BOPB de l’acte de concessió
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substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article
45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva.
11. La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació ha fet
arribar a aquesta Direcció de Serveis informe emès en data 7 de setembre de
2018 en el què es dona notícia del requeriment efectuat per la Mancomunitat
Intermunicipal del Penedès i Garraf en data 3 de juliol de 2018 a la resolució del
procediment de concessió d’ajuts econòmics del Catàleg 2018 i es proposa la
seva desestimació. A continuació, es reprodueix l’informe, el qual s’incorpora a
l’expedient:
“En el marc del Catàleg de Serveis de l’any 2018, la Mancomunitat Intermunicipal
del Penedès i Garraf va presentar una sol·licitud al recurs “Projectes singulars de
dinamització del teixit productiu” amb l’actuació “La Llotja Terra i Mar”, amb unes
despeses previstes de 35.000,00 euros.
L’actuació “La Llotja Terra i Mar” presentada per la Mancomunitat Intermunicipal
del Penedès i Garraf dins del recurs “Projectes singulars de dinamització del teixit
productiu”, es troba inclosa a l’Annex 4 de l’acord de la Junta de Govern número
170/18 sobre el Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs
Locals 2016-2019", de data 7 de maig de 2018. Dit Annex 4 fa referència a les
operacions desestimades per menor valoració les sol·licituds i esgotament de
crèdit.
L’actuació va ser valorada en base als següents tres criteris:
 Grau de qualitat tècnica de l'actuació (solidesa i idoneïtat). Cal un mínim de 4
punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament. Màxim 65 punts.
 Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació
(model d'agències). Màxim 20 punts.
 Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic). Màxim 15 punts.
En relació al grau de qualitat tècnica de l’actuació, es va valorar amb 27,95 punts
sobre 65. Cal tenir en compte que al valorar la qualitat tècnica s’està valorant tant
la solidesa, que inclou la coherència interna del projecte (en quina mesura les
actuacions previstes són les adequades per a aconseguir els objectius establerts, i
la coherència entre el pressupost i les activitats previstes), l’impacte (en quina
mesura aquest projecte pot tenir un impacte significatiu), la capacitat tècnica i
organitzativa de l’ens sol·licitant en l’execució del projecte i el risc d’incompliment
de les activitats previstes, com la idoneïtat del projecte (l’abast de la necessitat o
oportunitat, així com la coherència entre els objectius i la necessitat plantejada).
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En aquest sentit, es van considerar els següents elements:
- En relació a la solidesa, es va determinar que:
o Pel que fa a la coherència interna del projecte, el pressupost sol·licitat per a
la realització de l’esdeveniment era massa elevat, tenint en compte que a la
memòria tècnica no es detallava amb claredat quines serien les activitats a
realitzar amb aquest import i, per tant, no es disposava de tots els elements
per a poder avaluar la coherència del mateix. A més, mancava un context
més acurat que pogués ajudar a avaluar la necessitat de realitzar un
esdeveniment d’aquest tipus.
o Pel que fa a l’impacte, es va valorar negativament que no hi havia objectius
concrets ni xifres d’impacte esperat.
o Pel que fa a la capacitat tècnica i organitzativa, es va tenir en compte que
l’ens sol·licitant té una capacitat notable en l’execució del projectes.
o Pel que fa al risc d’incompliment de les activitats previstes, cal dir que la
memòria tècnica era poc detallada. En aquest sentit, la falta de concreció de
les actuacions a realitzar en el marc del projecte va portar a valorar un cert
risc pel que fa a la seva execució.
- En relació a la idoneïtat de l’actuació, cal dir que els objectius que es varen
incloure a la sol·licitud estaven poc detallats en relació amb la necessitat
plantejada.
El grau de concertació territorial i grau de consolidació es va valorar amb 16,67
punts sobre 20, tenint en compte que es tracta d’una actuació presentada per una
mancomunitat que té com a objecte el desenvolupament econòmic local. La
màxima puntuació la reben només aquelles actuacions d’àmbit comarcal que no
se sobreposin amb actuacions amb el mateix objecte en el territori de referència.
La situació socioeconòmica del territori es va valorar amb 15 punts sobre 15
possibles, donades les característiques del territori en que es desenvoluparia
l’acció. Més concretament, aquesta puntuació deriva d’un índex sintètic elaborat a
partir de la situació socioeconòmica del territori d’actuació, en funció de les
següents variables: població activa, centres de cotització, nombre de treballadors
autònoms, taxa d’atur registrat estimat i renda familiar disponible per càpita.
La disponibilitat pressupostària per al Servei de Teixit Productiu al Catàleg de
serveis de l'any 2018 era de 5.255.000,00 euros. El repartiment d’aquest
pressupost es va fer atenent les puntuacions totals de les diferents sol·licituds
realitzades en el marc dels recursos disponibles, així com l’import sol·licitat en
cada cas. En base a les variables descrites, la cobertura va ser només del 63% de
les sol·licituds amb una nota de tall de 60,66 punts. Els recursos assignats a
cadascuna de les tipologies d’actuacions van ser els següents:
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 Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) – 3.719.147,00 euros
 Polígons d'activitat econòmica (PAE) – 593.891,00 euros
 Projectes singulars de dinamització del teixit productiu – 941.963,00 euros
L’actuació “La Llotja Terra i Mar” (amb una puntuació total de 59,62 sobre 100
punts) va quedar entre les primeres per a les quals no va haver-hi disponibilitat
pressupostària, una vegada assignats els 5.255.000,00 euros.”
12. D’acord amb l'article 44, apartat 2, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, amb caràcter previ a la interposició de
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, els afectats per una resolució poden efectuar un requeriment davant
l'òrgan que l'ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
a la seva notificació, que en la resolució objecte de requeriment és substituïda per
la publicació. Per tant, es constata que la Mancomunitat ha efectuat el requeriment
dins del termini establert.
13. A la vista de l’informe emès per la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació i de la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
cal procedir a desestimar el requeriment efectuat per la Mancomunitat
Intermunicipal del Penedès i Garraf a la resolució del procediment de concessió
d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018.
Fonaments de dret
1.

Vist l’article 6.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, aprovat per
dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 18 de
desembre de 2017 (AJG 689/17).

2.

Vista la base 50 de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació per a
l’exercici 2018, modificades per acord de Ple de la Diputació núm. 68, de 31 de
maig de 2018.

3.

Vist l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

4.

Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa 1/2018 aprovat per Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 de juliol de 2018, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, que
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, entre d’altres, el
Catàleg de serveis i el seu règim.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR incloure en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” el recurs tècnic “SeTDIBA: serveis de suport per a la
transformació digital”, la fitxa i les condicions d’accés del qual s’annexen al present
dictamen com annex 1 i annex 2, respectivament.
Segon. APROVAR la convocatòria per a la concessió del recurs “SeTDIBA: serveis de
suport per a la transformació digital”, i establir que el termini de sol·licitud s’inicia el 15
d’octubre de 2018 i finalitza el 15 de novembre del 2018.
Tercer. MODIFICAR el règim del Catàleg de serveis de l’any 2018, en el sentit
següent:
a)

Modificar l’apartat 3 de l’article 22 “Especialitats de concessió de recursos tècnics i
materials que es resolguin pel procediment de concurrència competitiva i que
s’hagin de contractar externament” en el sentit següent:

On diu:
[...]
3.

Si les condicions de concertació del recurs estableixen un règim de
cofinançament, l’ens destinatari ha d’acreditar davant de la Diputació, abans que
aquesta procedeixi a la contractació, disponibilitat pressupostària per finançar la
seva part del cost del projecte, mitjançant el model normalitzat. [...]

Ha de dir:
[...]
3. Si les condicions de concertació del recurs estableixen un règim de
cofinançament, la Diputació de Barcelona pot utilitzar dos sistemes de
gestió, a determinar en l’acte de concessió del recurs, a l’igual que la resta
de condicions de cofinançament:
a.

b.

Cofinançament a posteriori. La Diputació finançarà inicialment la totalitat
de la despesa. Un cop finalitzada l’actuació, la Diputació notificarà a
l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que procedeixi a la
transferència en favor de la Diputació, mitjançant ingrés en el seu
compte general.
Cofinançament inicial. La Diputació no iniciarà l’actuació fins que l’ens
comprometi la seva aportació, moment en el qual es tramitarà la
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corresponent generació de crèdit, que habilitarà crèdit suficient (amb el
que ja disposava la pròpia Diputació) per executar l’actuació prevista. A
aquest efecte, quan la Diputació aprovi en unitat d’acte la concessió a
l’ens i la contractació que se’n deriva, l’ens ha de presentar el model
normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte. Quan la Diputació
aprovi separadament la concessió a l’ens i la contractació que se’n
deriva, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a
l’aprovació de la contractació derivada de la concessió. [...]
b)

Modificar l’apartat 3 de l’article 23 “Especialitats de concessió de recursos tècnics i
materials que es resolguin pel procediment de concessió directa amb concurrència
i que s’hagin de contractar externament” en el sentit següent:

On diu:
[...]
3.

Si les condicions de concertació del recurs estableixen un règim de
cofinançament, l’ens destinatari ha d’acreditar davant de la Diputació, abans que
aquesta procedeixi a la concessió, disponibilitat pressupostària per finançar la
seva part del cost del projecte, mitjançant el model normalitzat. [...]

Ha de dir:
[...]
3.

Si les condicions de concertació del recurs estableixen un règim de
cofinançament la Diputació de Barcelona pot utilitzar dos sistemes de
gestió, a determinar en l’acte de concessió del recurs, a l’igual que la resta
de condicions de cofinançament:
a.

b.

Cofinançament a posteriori. La Diputació finançarà inicialment la totalitat
de la despesa. Un cop finalitzada l’actuació, la Diputació notificarà a
l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que procedeixi a la
transferència en favor de la Diputació, mitjançant ingrés en el seu
compte general.
Cofinançament inicial. La Diputació no iniciarà l’actuació fins que l’ens
comprometi la seva aportació, moment en el qual es tramitarà la
corresponent generació de crèdit, que habilitarà crèdit suficient (amb el
que ja disposava la pròpia Diputació) per executar l’actuació prevista. A
aquest efecte, quan la Diputació aprovi en unitat d’acte la concessió a
l’ens i la contractació que se’n deriva, l’ens ha de presentar el model
normalitzat amb caràcter previ a l’aprovació de l’acte. Quan la Diputació
aprovi separadament la concessió a l’ens i la contractació que se’n
deriva, l’ens ha de presentar el model normalitzat amb caràcter previ a
l’aprovació de la contractació derivada de la concessió. [...]
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Quart. DESESTIMAR el requeriment previ efectuat, d’acord amb l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per la
Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf contra l’acord de Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona núm. 170/18, de 26 d’abril de 2018, relatiu a la resolució
del procediment de concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pels motius exposats en els fets 10 a 13 del present dictamen, i d’acord amb l’informe
emès per la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació
en data 7 de setembre de 2018, el qual s’incorpora a l’expedient.
Cinquè. PUBLICAR els acords primer, segon i tercer del present dictamen en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sisè. NOTIFICAR l’acord quart del present dictamen a l’ens afectat.”
Annex 1 al dictamen que aprova incloure un nou recurs en el Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i modificar el règim i desestimar un
requeriment efectuat al procediment que resol la concessió d’ajuts del referit Catàleg
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Annex 2 al dictamen que aprova incloure un nou recurs en el Catàleg de serveis de l’any
2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i modificar el règim i desestimar un
requeriment efectuat al procediment que resol la concessió d’ajuts del referit Catàleg
CONDICIONS D’ACCÉS al recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació
digital”
1.

Introducció

La Diputació de Barcelona ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport per a la
transformació digital per facilitar-los el compliment de les seves obligacions en matèria de
tramitació electrònica d’acord amb la normativa aplicable, i en general, per millorar la seva
gestió aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.
En aquest marc, SeTDIBA és el conjunt de serveis d’administració digital que ofereix la
Diputació de Barcelona, a través del Gabinet d’Innovació Digital, en coordinació amb la
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Gerència de Serveis de Cultura i la Direcció de Serveis de Formació i el Gabinet de
Premsa i Comunicació, als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats
municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona, que inclou:
•
•

Implantació del model de treball e-SET i de les seves eines: registre i gestor
d’expedients electrònics.
Integració progressiva amb la resta de serveis i solucions digitals que ofereix la
Diputació de Barcelona.
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•

•

Integració amb la resta de serveis i sistemes que ofereix el Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya (endavant Consorci AOC): e-NOTUM, e-TAULER, iARXIU, eFACT, e-TRAM, EACAT, MUX i VIA OBERTA, a més dels que s’hi puguin incorporar en
el futur, proveïts per aquesta o altres institucions.
Suport permanent als ens locals destinataris en la gestió del canvi en els vessants
formatiu, comunicatiu i relacional, i de suport a la utilització de les solucions
tecnològiques des del punt de vista funcional, i en general, en l’àmbit de l’administració
digital.

Així doncs, mitjançant SeTDIBA es proveeix a aquests ens locals de serveis de suport per
implantar mètodes de treball comuns d’accés a eines tecnològiques i de serveis de suport per a
la seva utilització continuada, que estan subjectes a les especificacions determinades en
aquest document.
D’altra banda, e-SET és un model de treball definit inicialment pel Consorci AOC i que la
Diputació de Barcelona adopta i impulsa per al desenvolupament de SeTDIBA. L’e-SET
consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els expedients i
les tasques que es deriven de la gestió diària d’un ajuntament de reduïda dimensió
organitzativa, i és per això que s’ha considerat adequat per als ens locals l’objectiu de
SeTDIBA.
Aquest document descriu el contingut del recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la
transformació digital” del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, i recull les
actuacions que per a la seva posada a disposició realitzarà la Diputació de Barcelona, així com
les condicions que hauran de complir els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades
que els vulguin utilitzar.
L’acceptació d’aquestes condicions d’accés és requisit per a la sol·licitud del recurs i la
prestació continuada de les assistències que se’n derivin.
2.

Antecedents i marc legal

La Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del règim jurídic del sector públic, estableixen tot un
conjunt d’obligacions per a totes les administracions públiques que impliquen una veritable
transformació digital dels procediments administratius i dels expedients i documents que els
sustenten.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona en exercici de les atribucions i competències
que li assignen els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, presta funcions de suport, cooperació i assistència als municipis del seu àmbit
territorial, especialment als municipis de menor capacitat econòmica i de gestió. En concret,
l’esmentat article 36 en el seu apartat 1.g) atribueix expressament a la Diputació, com a
competència pròpia, la prestació dels serveis d’administració electrònica en municipis de
població inferior a 20.000 habitants.
La Diputació de Barcelona, per Decret de Presidència de 26 de juny de 2014 va aprovar el
desenvolupament de la “Línia específica de suport al petit municipi” en la que es contempla
que en els plans i programes que impulsi la Diputació es vetllarà per la incorporació de
previsions específiques en favor dels petits municipis.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Pel que fa als serveis d’administració digital, el 17 de desembre de 2015 la Diputació de
Barcelona va signar el conveni de col·laboració amb el Consorci AOC per impulsar la
implantació de la metodologia de treball e-SET als municipis del seu àmbit territorial,
prioritzant aquells de menys de 1.000 habitants. En aquest conveni es va preveure una fase
inicial o pilot i una fase d’extensió adreçada als municipis de fins a 5.000 habitants.
En el marc d’aquesta col·laboració amb el Consorci AOC, la Diputació de Barcelona va
aprovar per Decret núm. 4578/2015 la implantació pilot de la metodologia e-SET en 6
ajuntaments de la demarcació. Un cop analitzat i valorat favorablement l’impacte de la
metodologia en els municipis pilot, el Gabinet d’Innovació Digital va impulsar el projecte
d’implantació de la metodologia conjuntament amb les eines informàtiques per facilitar el
compliment de la Llei 39/2015, fins a un total d’11 ajuntaments pilot, el que es va aprovar
per Decret de la Diputació núm. 5115/2018.
Més enllà de les obligacions legals, els serveis SeTDIBA constitueixen, en l’àmbit territorial i
competencial de la Diputació de Barcelona, una actuació vinculada al Pacte Nacional per a
la Societat Digital signat el 24 d’octubre de 2016 que impulsa la generació d'una nova
Administració, oberta, més àgil, més senzilla i més orientada a les necessitats vitals dels
ciutadans producte de la digitalització de les administracions catalanes.
3.

Objecte i descripció del servei que presta la Diputació de Barcelona

Els serveis SeTDIBA consisteixen en:
1.

Posar a l’abast dels ens locals destinataris la informació, les eines de registre i el gestor
d’expedients d’acord amb la metodologia e-SET.

2.

Facilitar formació, assessorament i suport continuat en la metodologia e-SET i en les
eines facilitades, de forma directa o a través de la col·laboració amb els consells
comarcals.

3.

Permetre la consulta o gestió de les anotacions de registre i els documents i expedients
disponibles a nivell municipal, per part del personal de l’ens destinatari autoritzat per a
fer-ho, mitjançant les eines de consulta i accés a la informació facilitades per la
plataforma.

4.

Facilitar materials de suport metodològics, així com models i plantilles per a la gestió
local.

5.

Assegurar les adaptacions de les eines a l’evolució dels requeriments normatius.

6.

Gestionar i assegurar les integracions del registre i el gestor d’expedients amb la
plataforma EACAT, i en concret els serveis: e-TRAM, e-FACT, e-TAULER, e-NOTUM,
iARXIU, MUX i VIA OBERTA proveïts pel Consorci AOC, així com desenvolupar noves
integracions amb productes que pugui proveir el mateix Consorci, o per altres
institucions, que s’hi escaiguin que es puguin incorporar i integrar en SeTDIBA.

7.

Posar a l’abast dels ens locals les integracions del registre i el gestor d’expedients amb
els sistemes d’informació facilitats per la Diputació de Barcelona, com són: el padró
municipal, el sistema de gestió comptable, i els circuits de gestió digital de la despesa.
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8.

Incorporar de forma progressiva a SeTDIBA la integració i adaptació d’altres eines
proveïdes per la Diputació de Barcelona.

9.

Centralitzar l’arxivament o custòdia de dades i documents electrònics donant
compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat i a la normativa sobre protecció de
dades de caràcter personal.

10. Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària, disposant d’un
servei d’assistència que asseguri el correcte funcionament de tot el sistema, sense
perjudici que hi pugui haver talls puntuals de servei als efectes de manteniment o
actualització de la plataforma, o per les incidències que es puguin produir.
11. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’articular mecanismes de seguiment i
control, per tal d’assegurar un correcte ús del sistema i de la metodologia així com el
compliment de l’objecte de l’actuació, sempre garantint el respecte vers la
confidencialitat de la informació, i de les dades personals objecte de tractament.
12. La Diputació de Barcelona no és responsable de la correcció i qualitat de la informació
incorporada al sistema per l’ens local.
13. La Diputació de Barcelona es compromet a retornar les dades i eliminar la informació
existent en els seus sistemes en cas de renúncia explícita de l’ens local als serveis de
SeTDIBA, essent responsabilitat de l’ens local la migració de dades cap a altres
sistemes. No obstant, es mantindrà una còpia bloquejada de les dades utilitzades
durant el temps en el que es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la
prestació.
4.

Fase de desenvolupament

L’assistència als ens locals derivada del recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a la
transformació digital” s’estructura en les fases següents:
Fase de diagnosi: té per objectiu, d’una banda, verificar els aspectes organitzatius i
tecnològics que fan possible l’evolució adequada del projecte; i, d’una altra, recopilar la
informació necessària per a la seva configuració. Aquesta fase finalitza amb la identificació
dels requisits a acomplir per l’ens local i la proposta de configuració de les eines.
Fase d’implantació: té per objectiu que el personal de l’ens destinatari assoleixi els
coneixements tant metodològics, com de les eines que es faran servir. Aquesta fase finalitza
amb la jornada d’arrencada de les eines en entorn real a l’ens destinatari.
Fase de consolidació i finalització de la implantació: té per objectiu verificar que l’ens
destinatari aplica la metodologia correctament i resoldre dubtes o reforçar conceptes abans
de donar per finalitzada la implantació de la metodologia i les eines.
Fase de manteniment: té per objectiu donar suport a l’ens destinatari al llarg del temps tant
en aspectes metodològics com d’ús de les eines i fer seguiment de la continuïtat del model
de treball al llarg del temps.
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5.

Compromisos dels ens locals beneficiaris

Durant la fase de diagnosi:
1.

Facilitar a la Diputació de Barcelona informació veraç i actualitzada que li sigui
requerida per a l’elaboració de la diagnosi inicial i la identificació dels requisits bàsics a
assolir per part de l’ens destinatari.

2.

Lliurar a la Diputació de Barcelona la informació necessària per poder realitzar la
configuració del registre i del gestor d’expedients i de les eines que en el futur puguin
ampliar l’abast del servei.

3.

Identificar un cap de projecte i l’equip impulsor que coordinarà el projecte dins de l’ens
local, recopilar la informació necessària per la configuració i vetllar pel compliment de la
metodologia, els requisits previs i els acords adoptats, i realitzarà les accions de
comunicació sobre el projecte a tota l’organització de l’ens local. En aquest equip
impulsor hi ha de participar el secretari/ària-interventor/a de l’entitat.

Durant les fases d’implantació i consolidació:
1.

Assegurar els recursos humans i materials (adquisició de lectors de targetes, escàners
locals o altres dispositius que s’hi escaiguin) durant tot el projecte d’implantació.
Aquestes mesures poden suposar reducció o tancament puntual del servei d’atenció
ciutadana durant els dies de formació en la metodologia i de posada en funcionament
de les eines de gestió digital.

2.

Assegurar una connectivitat suficient que permeti la implantació d’un model de treball
basat en l’ús intensiu de les xarxes de comunicacions. Tot això, sens perjudici de les
iniciatives que en aquest àmbit impulsa la Diputació de Barcelona.

3.

Realitzar les actuacions necessàries amb el Consorci AOC de forma que el personal de
la Diputació pugui interactuar amb aquell per tal d’assegurar l’accés i la integració dels
serveis que presta l’esmentat Consorci implicats en el desplegament (e-NOTUM, eTAULER, iARXIU, e-TRAM, EACAT, e.FACT, MUX, VIA OBERTA,…) i proporcionar un
adequat suport en la seva utilització en el marc de SeTDIBA i en les incidències que es
puguin produir.

4.

Adoptar com a instruments municipals de gestió documental (quadre de classificació,
tipologies documentals i altres que s’hi escaiguin) els adaptats al model SeTDIBA per
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

5.

Realitzar les accions de comunicació adreçades a la ciutadania que garanteixin el
coneixement del projecte de transformació digital i el funcionament dels canals de
relació telemàtica amb l’ens local.

6.

Facilitar l’accés com a administradors al personal que realitza el suport en nom de la
Diputació de Barcelona. En el cas de ser beneficiaris del suport d’arxivers itinerants de
la Diputació de Barcelona, facilitar-los els permisos d’accés necessaris per garantir
l’exercici de les seves funcions.
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Un cop realitzada la fase d’implantació de les eines i el model de treball, i de forma contínua:
1.

Assegurar la continuïtat del model e-SET en l’ens local un cop finalitzada la fase
d’implantació, davant les disfuncions que es puguin produir. A aquest efecte el Gabinet
d’Innovació Digital, periòdicament, traslladarà els resultats del seguiment de l’ús dels
serveis que estigui realitzant l’ens local i les propostes d’actuació que se’n derivin.

2.

Mantenir el nucli de dades de persones i d’adreces, depurant els duplicats i adaptant
les entrades a les directrius facilitades pel Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de
Barcelona.

3.

Portar a terme la gestió d’alta d’usuaris del registre i del gestor d’expedients a través
del gestor d'accessos a les aplicacions de la Diputació de Barcelona (referent SVUS de
l’ens destinatari), especificant els diferents tipus d’accés (perfil, càrrec, unitats de treball
en les que inicia tràmit, etc.).

4.

Gestionar els canvis en les dades dels usuaris, com per exemple l’adreça del correu
electrònic d’aquests, a l’efecte de no dificultar la tramesa de comunicats.

5.

Donar de baixa els usuaris que causen baixa a l’ens destinatari, o que canvien de
funcions, a través del corresponent referent SVUS.

6.

Comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol anomalia que detectin en l’ús de les
aplicacions.

7.

Assumir les responsabilitats derivades d’un ús incorrecte de la plataforma per part de
l’ens local, o de les dades i documents emmagatzemats a la plataforma pels danys i
perjudicis causats a tercers.

No es preveu la migració de dades de registre, entenent que aquestes dades quedaran
consolidades en els llibres anuals de registre municipal.
En el cas que l’ens local disposi de gestor d’expedients previ, amb documents autèntics
signats digitalment, el cost econòmic, les adaptacions a l’estructura i metadades SeTDIBA i
la revisió de la càrrega de dades en el gestor d’expedients serà responsabilitat de l’ens
local. Des de la Diputació de Barcelona es facilitarà la informació tècnica i l’assessorament
per realitzar la migració de les dades i documents i que l’ens pugui validar-ne el resultat.
6.

Criteris de ponderació per a la programació del desplegament

El recurs “SeTDIBA: serveis de suport a la transformació digital” s’adreça als ajuntaments de
municipis de fins a 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades.
Els ens locals han de sol·licitar el recurs a través del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de
Governs Locals de la Diputació de Barcelona.
Un cop exhaurit el període de sol·licitud previst en el Catàleg i resolta l’acceptació de les
sol·licituds presentades, el Gabinet d’Innovació Digital elaborarà la previsió (formulada en
trimestres naturals) d’inici de la fase de diagnosi amb el que s’inicia el procés d’implantació
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de cada sol·licitud acceptada. Aquesta previsió pot variar en funció de l’evolució
d’implantació, dels recursos tant propis com aliens destinats al projecte, així com de la
variació dels calendaris derivats de les necessitats organitzatives dels ens beneficiaris. El
Gabinet d’Innovació Digital informarà els ens destinataris dels eventuals canvis en la
previsió que es puguin produir. Aquesta informació es produirà, com a mínim, amb caràcter
semestral.
La priorització de l’inici de la fase de diagnosi dels ens locals es realitzarà tenint present els
següents criteris de ponderació:
-

Municipis amb població inferior o igual a 1.000 habitants: 30 punts
Municipis d’entre 1.001 i 3.000 habitants: 15 punts
Municipis d'entre 3.001 i 5.000 habitants i EMD: 10 punts
Ens locals que comparteixen o acumulen funcions de secretaria-intervenció quan un
d’ells tingui la metodologia e-SET implantada o sigui sol·licitada per ambdós: 25 punts
Ens locals sense solució de gestor digital d’expedients implantada: 15 punts
Ens locals amb la metodologia e-SET implantada: 5 punts
Ens locals que formen part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM):10 punts

En cas d’igualtat de puntuació, es donarà prioritat a les entitats de menor població o a
aquelles on sigui possible organitzar grups d’implantació que permetin el desplegament
conjunt.
Fruit de la fase de diagnosi el Gabinet d’Innovació Digital informarà l’ens destinatari de la
planificació concreta del desplegament, establint grups d’implantació paral·lels en
ajuntaments per tal de maximitzar l’aprofitament dels recursos disponibles.
El desplegament es podrà dur a terme tant per part de Diputació de Barcelona, com a través
de mecanismes de coordinació i col·laboració amb els consells comarcals que participin en
el projecte.
En el cas de les comarques en les que el respectiu Consell Comarcal realitzi tasques de
desplegament del model, la ponderació anterior es podrà realitzar en relació amb els ens
locals de la seva comarca.
En el cas dels ens beneficiaris del suport SeTDIBA que, a més, hagin sol·licitat el recurs
“Gestió digital de la despesa”, d’acord amb el Protocol complementari al conveni tipus sobre
l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) de la Diputació
de Barcelona, la implantació d’aquest es farà de forma coordinada entre el Gabinet
d’Innovació Digital i el Servei d’Assistència Econòmico-Financera de la Diputació de
Barcelona.
7.

Revocació, renúncia i vigència del servei

7.1. Revocació de l’aprovació del suport
Fruit de la Fase de diagnosi prevista en aquest document, es poden identificar mancances
tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte. En aquest
cas, el Gabinet d’Innovació Digital proposarà a l’ens destinatari les mesures a adoptar i el
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termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si s’escau, se li ofereixen des
de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es
pot garantir la correcta implantació del projecte, el Gabinet d’Innovació Digital iniciarà els
tràmits per a la revocació del suport.
L’ens destinatari podrà tornar-ho a sol·licitar en properes convocatòries del Catàleg de
serveis podent-se aplicar en aquest cas condicions de copagament de la implantació del
servei SeTDIBA.
7.2. Renúncia per part de l’ens local
Atès que SeTDIBA constitueix un recurs de prestació continuada, el servei restarà vigent
durant el període pluriennal que s’estableixi en l’acte de concessió, sempre i quan l’ens local
no hi renunciï explícitament. En aquest supòsit caldrà acordar entre les parts el calendari en
el que es produirà la finalització de la prestació del servei, i com es realitzarà el retorn de la
informació de l’ens local continguda en els sistemes d’informació de la Diputació de
Barcelona.
8.

Protecció de dades de caràcter personal

8.1. D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa a l'ens local i al seu personal.
Responsable del tractament
Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Dades de contacte del delegat de protecció de dades per a consultes, queixes i comentaris
relacionats amb la privacitat de les dades: delegatprotecdades@diba.cat.
Finalitat del tractament
Seran objecte de tractament exclusivament per a la gestió dels usuaris externs amb accés
als sistemes i eines corporatives de la Diputació, concretament a les eines dels serveis
SeTDIBA.
Temps de conservació
Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es
conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu.
Legitimació del tractament
Missió d’interès públic.
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta
identificació dels usuaris.
En cas de no facilitar aquestes dades identificatives no serà possible l’accés a les eines
proveïdes per la Diputació.
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Destinataris de cessions o transferències
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de les dades subministrades.
Drets de les persones interessades
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió limitació o oposició al seu
tractament a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre
https://www.diba.cat/web/registre/
Sens perjudici de les vies de contacte amb la persona que exerceixi de delegat de protecció
de dades (DPD) de la Diputació per a qualsevol matèria relacionada amb la privacitat de la
informació vinculada als serveis SeTDIBA es pot presentar una reclamació davant de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web:
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar
8.2. Obligacions de les parts
I.-

Les que s’estableixen en el règim regulador del Catàleg de serveis

II.- Altres obligacions que afecten a la Diputació de Barcelona en tant que encarregada del
tractament, en el present recurs:
a) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte dels ens locals destinataris dels serveis SeTDIBA, que en
són els responsables, que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada
responsable per compte del qual actua l'encarregat i, si escau, del representant del
responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de dades.
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització
internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1,
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades.
4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
relatives a:
 La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.
b) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
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c) En el cas que alguna de les persones afectades exerceixin els drets d'accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no
ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, davant l'encarregada del
tractament, aquesta ho comunicarà per correu electrònic a l'adreça del responsable
del seguiment del recurs, qui la derivarà al DPD del responsable del tractament
afectat. La comunicació es farà de forma immediata i en cap cas més enllà de
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb
altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
d) En el cas que l’ens local responsable del tractament tingui obligació de realitzar
l’avaluació d'impacte en protecció de dades personals per a l’ús d’aquests serveis,
la Diputació i els prestadors de serveis que aquesta hagi contractat li donaran
suport.
e) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l'autoritat de control, quan escaigui.
f) La Diputació posarà a disposició del responsable del tractament tota la informació
necessària per demostrar que compleix les seves obligacions, així com per realitzar
les auditories o les inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor
autoritzat per ell.
g) La Diputació de Barcelona, d’acord amb el Catàleg de serveis, implantarà les
mesures de seguretat que:
 Garanteixin la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents
dels sistemes i serveis de tractament.
 Permetin restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 Permetin verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
h) La Diputació i l’ens responsable del tractament es comunicaran les dades de
contacte dels seus respectius DPD.
III.- Obligacions de l’ens local
a) Correspon a l’ens destinatari l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives
necessàries que garanteixin que només els usuaris autoritzats podran accedir als
sistemes del registre i del gestor d’expedients, i en general, a qualsevol sistema
interconnectat als serveis SeTDIBA.
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les operacions
de tractament que ha d’efectuar l'encarregat, tan sols en el cas que pertoqui.
c) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi el RGPD.
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.
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14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia a diversos ajuts aprovats en el marc de les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015 (Núm. 1).- 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 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”. En aquesta resolució s’establien els terminis màxims
d’execució i de justificació de les actuacions aprovades a la seva empara, fixats
amb caràcter general en el 31 de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018,
respectivament.

2.

En el marc de les esmentades Meses, es van aprovar els ajuts que s’indiquen en
els punts següents, tots ells mitjançant conveni específic.

3.

Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 342/13, d’11 de juliol de
2013, es va aprovar el següent ajut:

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Import concedit (EUR)

Ajuntament de Castellgalí
P0806000F
PROJECTE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
13/X/90297
111.971,71

4.

D’aquest ajut, l’Ajuntament ha justificat l’import de 110.478,89 euros. En data 28
de març de 2018, l’Ajuntament ha presentat la renúncia al saldo de 1.492,82
euros.

5.

Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 128/14, de 27 de març
de 2014, es va aprovar el següent ajut:

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Import concedit (EUR)

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
P0819300E
Compra camió escombraries
14/X/101033
300.000,00
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6.

Com a resultat d’una petició de modificació de preacords, mitjançant acord de
Junta de Govern de la Diputació núm. 741/16, de 22 de desembre de 2016, es va
incrementar l’import concedit a 325.000,00 euros. D’aquest ajut, l’Ajuntament ha
justificat l’import de 323.798,54 euros. En data 13 de novembre de 2017,
l’Ajuntament va presentar la renúncia al saldo de 1.201,46 euros.

7.

Mitjançant acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 292/14, de 12 de juny
de 2014, es va aprovar el següent ajut:

Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Import concedit (EUR)

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
P0819900B
Ramal d’enllaç amb el carrer Primer de maig a la
carretera BV-2002
14/X/108480
182.807,88

8.

D’aquest ajut, l’Ajuntament ha justificat l’import de 143.826,53 euros. En data 4 de
desembre de 2017, l’Ajuntament va presentar la renúncia del saldo de 38.981,35
euros.

9.

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7063/18, de 9 de
juliol de 2018, es van aprovar les Instruccions de tancament de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, les quals regulen, en
l’apartat 4, el procediment i els requisits a seguir en el cas dels ajuts als quals els
ens destinataris han renunciat, totalment o parcialment.

10. Per a aquests ajuts, les esmentades instruccions estableixen que la Direcció de
Serveis de Cooperació Local ha de remetre als centres gestors corresponents la
llista de les renúncies rebudes, moment a partir del qual els centres gestors
disposen de cinc dies naturals per posar de manifest qualsevol discrepància amb
relació a les sol·licituds remeses. Transcorregut aquest termini, la Direcció de
Serveis de Cooperació Local ha de promoure la corresponent resolució o acord
per acceptar les renúncies presentades.
11. Fet això, cal procedir sense més demora a l’acceptació de les renúncies
sol·licitades. No s’han fet ajustaments de valor atès que els saldos no es van
incorporar com a romanent al vigent pressupost 2018 de la Diputació de
Barcelona.
Fonaments de dret
L’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui
superior a 100.000,00 euros.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts que s'indiquen a continuació, aprovats en el
marc de les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
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Ens

Ajuntament
de Castellgalí

NIF Ens

P0806000F

Actuació

PROJECTE PER
A LA MILLORA
DE L'EFICIÈNCIA
111.971,71
ENERGÈTICA DE
L'ENLLUMENAT
PÚBLIC

Ajuntament
de Sant Adrià P0819300E
de Besòs

Compra camió
escombraries

Ajuntament
de Sant Boi
de Llobregat

Ramal d'enllaç
amb el carrer
Primer de Maig
ctra. BV-2002

P0819900B

Import
concedit
(EUR)

Codi XGL

13X90297

Expedient
SIGC

2013/0001287

Import
renúncia
(EUR)

Centre
gestor

Operació
comptable

Aplicació
pressupostària

1.492,82

Ger. Serv.
Medi
Ambient

Saldo no
incorporat
com a
romanent

G/50500/17210/76240
(2017)

1.201,46

Ger. Serv.
Medi
Ambient

325.000,00

14X101033 2014/0000747

182.807,88

Ger. Serv.
Infraest.
14X108480 2014/0003933 38.981,35
Viàries i
Mob.

Saldo no
incorporat
com a
romanent
Saldo no
incorporat
com a
romanent

G/50500/17210/76240
(2017)
G/50100/45301/76242
(2017)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.”
Servei de Contractació
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, per determinats incompliments del
termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 3
(Arranjaments comarca del Vallès Occidental) i lot 5 (Arranjaments comarques
Berguedà, Bages, Osona i Moianès), de l’expedient relatiu a l’Execució de les
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació.- 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. Per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 28 de juliol de 2016 es
va adjudicar, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i
subjecte a regulació harmonitzada, el lot 3 (Arranjaments comarca del Vallès
Occidental) i el lot 5 (Arranjaments comarques Berguedà, Bages, Osona i Moianès) de
l’expedient relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
dividit en sis lots (2015/0006873), a favor de l’empresa 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm. B-61735452. En data 9 de setembre de 2016
es va signar el corresponent contracte entre ambdues parts, que està vigent des del
dia 1 d’octubre de 2016 fins al dia 30 de setembre de 2018.
2. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte, el cap del Servei de Suport de
Programes Socials de la Diputació de Barcelona, com a responsable del contracte, va
emetre un informe de data 2 de maig de 2018, en el qual es recullen determinats
incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats així com les
conseqüències jurídiques que comporten aquests incompliments respecte al servei
que presta l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, la part del qual que
interessa es transcriu a continuació:
“Informe relatiu a l’expedient número 2015/6873 referent a l’aplicació de penalitats per
incompliment de l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA S.L. del contracte
“Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges
de les persones grans de municipis menors de 300.000 habitants de la província de
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Barcelona mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la
qualitat en l’ocupació”.
(...)
FETS
El Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte i responsable del
seu seguiment, d’acord amb la clàusula 2.18 Responsable del contracte del Plec de
Clàusules Administratives, ha detectat que s’han produït incompliments en l’execució dels
contractes de tots dos lots per part de l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA,
S.L.
Els incompliments son els següents:
-

L’empresa no ha acomplert amb els 45 dies per a l’execució de les obres a partir de la
recepció de l’encàrrec d’execució d’obres.

L’Incompliment del termini de 45 dies per a l’execució de l’obra es pot evidenciar a partir de
les dates en què la direcció facultativa notifica a l’empresa adjudicatària l’encàrrec de l’obra
junt amb les dates en què l’empresa adjudicatària notifica la finalització de les obres.
S’adjunta (ANNEX) la relació de tots els arranjaments als quals se’ls va fer la visita
domiciliària de valoració inicial i que, per causes imputables a l’empresa constructora, ha
finalitzat en un període superior als 45 dies des de la notificació de l’encàrrec d’execució
d’obra.
Consta a l’expedient de contractació d’aquest servei promotor la documentació acreditativa
dels incompliments especificats a l’anterior annex, i que s’extreu de l’aplicació de gestió del
programa on s’indiquen totes les accions datades que es realitzen per a cada arranjament.
FONAMENTS DE DRET
Plec de Clàusules Administratives particulars.
Clàusula 2.6 Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del
TRLCSP, les següents:
•

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

•

La manca de presentació, per part del contractista de l’Avaluació de Riscos i del Pla de
seguretat i salut en el Treball dins del termini establert en la clàusula 2.22 d’aquest
Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se
li facin avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.

Àrea de Presidència
Secretaria General

•

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitats.

Clàusula 2.7 Penalitats
En cas que la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
1.

Per l’incompliment del termini d’execució de l’encàrrec d’obra de cada arranjament,
s’imposarà una penalitat del 5% respecte l’import pressupostat per aquell arranjament
per dia natural de retard si s’ultrapassa el termini màxim de 45 dies naturals que
s’estableix a la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S’aplicarà
una penalització màxima del 60% del pressupost fins un màxim de 300 euros sobre el
pressupost establert per aquell arranjament.

2.

...

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, el cap del Servei de Suport de Programes Socials, com a responsable del
contracte, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives, proposa la imposició de les
següents penalitats a l’empresa contractista 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, S.L.,
per un import total de 20.019,43 €, pels incompliments detectats fins el moment en:
•

52 expedients del Lot 3, la qual cosa representaria penalitats per un import de
15.219,61€, que equival a un 1,41% de l’import contractat per aquest lot.

•

17 expedients del Lot 5, la qual cosa representaria penalitats per un import de
4.799,82€, que equival a un 1,22% de l’import contractat per aquest lot.”

3. L’Annex dels arranjaments objecte de penalitat, referenciat en l’informe reproduït, és
el següent:
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ANNEX
Expedients fora termini

52

Total adjudicat lot: 1.083.223,14 €

GRUP SOLER

15.219,61 €
1,41%

Lot 3 - Vallès Occidental
Codi expedient
Municipi

Data
Data
Encàrrec
finalització
d'execució
obra
31/05/2017 23/01/2018

Pressupost
arranjament

Dies
transcorreguts

Dies de
penalització

Percentatge
Penalització

Import
Penalització

4.699,71 €

236

191

60,00%

300,00 €

08054-Castellbisbal

2016

08054 001

08054-Castellbisbal

2016

08054 002

31/05/2017

23/01/2018

2.163,63 €

236

191

60,00%

300,00 €

08054-Castellbisbal

2016

08054 004

31/05/2017

23/01/2018

1.632,05 €

236

191

60,00%

300,00 €

08054-Castellbisbal

2016

08054 006

31/05/2017

23/01/2018

4.364,37 €

236

191

60,00%

300,00 €

08054-Castellbisbal

2016

08054 007

31/05/2017

23/01/2018

1.441,10 €

236

191

60,00%

300,00 €

08125-Montcada i Reixac

2016

08125 018

19/04/2017

23/01/2018

1.215,13 €

278

233

60,00%

300,00 €

08125-Montcada i Reixac

2016

08125 023

19/01/2018

15/03/2018

1.619,00 €

54

9

45,00%

300,00 €

08125-Montcada i Reixac
08156-Palau-solità i Plegamans
08156-Palau-solità i Plegamans
08156-Palau-solità i Plegamans
08156-Palau-solità i Plegamans
08184-Rubí
08184-Rubí
08184-Rubí
08184-Rubí
08205-Sant Cugat del Vallès

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

08125
08156
08156
08156
08156
08184
08184
08184
08184
08205

19/01/2018
25/09/2017
06/10/2017
06/10/2017
06/10/2017
21/03/2017
15/03/2017
21/03/2017
11/04/2017
15/05/2017

26/03/2018
31/01/2018
11/01/2018
11/01/2018
11/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
26/01/2018
12/03/2018
08/02/2018

3.340,10 €
1.722,59 €
1.367,75 €
1.910,80 €
1.776,72 €
1.337,50 €
1.257,57 €
2.253,46 €
1.453,92 €
1.303,91 €

65
127
96
96
96
310
316
310
334
268

20
82
51
51
51
265
271
265
289
223

60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

025
007
008
009
010
019
026
030
009
034

Àrea de Presidència
Secretaria General

08205-Sant Cugat del Vallès
08205-Sant Cugat del Vallès
08205-Sant Cugat del Vallès
08205-Sant Cugat del Vallès
08205-Sant Cugat del Vallès
08238-Sant Quirze del Vallès
08252-Barberà del Vallès
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

08205
08205
08205
08205
08205
08238
08252

042
044
051
047
054
007
037

24/05/2017
04/08/2017
09/08/2017
30/07/2017
24/07/2017
21/06/2017
13/02/2018

23/01/2018
23/01/2018
08/02/2018
13/03/2018
13/03/2018
26/01/2018
03/04/2018

1.037,72 €
1.192,15 €
1.983,81 €
837,80 €
960,50 €
1.718,19 €
1.131,47 €

243
171
182
225
231
218
48

198
126
137
180
186
173
3

60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
15,00%

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
169,72 €

2016

08260 002

29/11/2017

31/01/2018

1.445,26 €

62

17

60,00%

300,00 €

2016

08260 003

29/11/2017

27/02/2018

1.334,05 €

89

44

60,00%

300,00 €

2016

08260 004

29/11/2017

12/02/2018

1.438,70 €

74

29

60,00%

300,00 €

2016

08260 005

29/11/2017

26/02/2018

1.931,22 €

88

43

60,00%

300,00 €

2016

08260 006

29/11/2017

31/01/2018

1.342,56 €

62

17

60,00%

300,00 €

2016

08260 008

29/11/2017

12/02/2018

1.138,49 €

74

29

60,00%

300,00 €

2016

08260 009

29/11/2017

31/01/2018

1.597,15 €

62

17

60,00%

300,00 €

2016

08260 010

29/11/2017

12/02/2018

1.711,59 €

74

29

60,00%

300,00 €

2016

08260 012

29/11/2017

31/01/2018

1.377,61 €

62

17

60,00%

300,00 €

2016

08260 015

29/11/2017

12/02/2018

83,15 €

74

29

60,00%

49,89 €

2016

08260 016

29/11/2017

01/02/2018

1.162,36 €

63

18

60,00%

300,00 €

2016

08260 019

29/11/2017

15/02/2018

1.248,20 €

77

32

60,00%

300,00 €
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08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08260-Santa Perpètua de
Mogoda
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08279-Terrassa
08904-Badia del Vallès
08904-Badia del Vallès

2016

08260 022

29/11/2017

26/02/2018

1.557,48 €

88

43

60,00%

300,00 €

2016

08260 023

29/11/2017

31/01/2018

571,60 €

62

17

60,00%

300,00 €

2016

08260 024

29/11/2017

26/02/2018

1.259,36 €

88

43

60,00%

300,00 €

2016

08260 025

29/11/2017

12/02/2018

1.264,10 €

74

29

60,00%

300,00 €

2016

08260 027

29/11/2017

12/02/2018

1.395,05 €

74

29

60,00%

300,00 €

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

08260
08279
08279
08279
08279
08279
08279
08279
08279
08904
08904

29/11/2017
19/06/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
28/09/2017
27/04/2017
13/11/2017
13/11/2017

01/03/2018
26/01/2018
29/01/2018
26/01/2018
31/01/2018
29/01/2018
02/02/2018
21/02/2018
28/03/2018
26/01/2018
09/03/2018

1.310,47 €
1.277,46 €
1.427,93 €
1.248,38 €
1.440,17 €
1.238,31 €
1.437,29 €
1.246,58 €
1.058,17 €
1.639,97 €
2.379,65 €

91
220
100
97
102
100
104
145
334
73
115

46
175
55
52
57
55
59
100
289
28
70

60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%
60,00%

300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €

028
063
098
099
104
107
109
115
051
006
010
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Expedients fora termini
GRUP SOLER

17

Total adjudicat lot: 393.388,43 €

4.799,82 €
1,22%

Lot 5 - Bages, Berguedà, Moianès i Osona
Codi expedient
Municipi

Data
Encàrrec
d'execució

Data
finalització
obra

Pressupost
arranjament

21
2

60%
10%

300,00 €
139,67 €

1.367,69 €

15

60%

300,00 €

1.788,21 €

78

33

60%

300,00 €

2.109,19 €

89

44

60%

300,00 €

2.123,82 €

90

45

60%

300,00 €

2016
2016

08012 015
08012 017

14/12/2017
14/12/2017

19/02/2018
31/01/2018

1.377,92 €
1.396,73 €

08034-Calders

2016

08034 001

01/12/2017

31/01/2018

08055-Castellcir

2016

08055 002

06/12/2017

23/02/2018

08055-Castellcir

2016

08055 001

06/12/2017

06/03/2018

2016

08055 003

06/12/2017

07/03/2018

Percentatge
Import
Penalització Penalització

66
47
60

08012-Avinyó
08012-Avinyó

08055-Castellcir

Dies
Dies de
transcorreguts penalització

08191-Sallent

2016

08191 006

01/12/2017

07/02/2018

1.659,55 €

67

22

60%

300,00 €

08192-Santpedor

2016

08192 009

29/11/2017

28/02/2018

2.342,48 €

90

45

60%

300,00 €

08192-Santpedor

2016

08192 010

30/11/2017

07/02/2018

1.372,74 €

68

23

60%

300,00 €

1.669,96 €

69

24

60%

300,00 €

08192-Santpedor

2016

08192 012

30/11/2017

08/02/2018

08192-Santpedor

2016

08192 013

30/11/2017

31/01/2018

1.861,78 €

61

16

60%

300,00 €

08192-Santpedor

2016

08192 014

30/11/2017

01/02/2018

1.220,49 €

62

17

60%

300,00 €

08192-Santpedor

2016

08192 015

29/11/2017

31/01/2018

1.206,90 €

62

17

60%

300,00 €

69
47
61
200

24
2
16

60%
10%
60%

300,00 €
160,15 €
300,00 €

155

60%

300,00 €

08192-Santpedor
08213-Sant Fruitós de Bages
08213-Sant Fruitós de Bages

2016
2016
2016

08192 016
08213 007
08213 008

29/11/2017
25/01/2018
25/01/2018

07/02/2018
14/03/2018
28/03/2018

1.418,58 €
1.601,50 €
2.017,55 €

08218-Sant Joan de Vilatorrada

2016

08218 004

21/07/2017

07/02/2018

1.903,90 €
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4. En l’expedient de penalitat consta acreditat l’incompliment descrit en l’informe
esmentat.
5. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es va donar compliment al tràmit d’audiència per un termini
de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data 7 de maig de 2018, rebut per l’empresa
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL en data 10 de maig de 2018, sense que
aquesta empresa hagi presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de
l’expedient de penalització.
Fonaments de dret
1. La penalitat s’imposarà d’acord amb el que estableix l’article 212 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, així com la regulació continguda en els plecs que
regeixen la present contractació.
2. El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT) que regulen aquesta contractació van ser acceptats pel contractista en el
moment de presentar la seva oferta.
3. El paràgraf final de la clàusula 3 del PPT determina expressament el següent: “...
l’encàrrec d’obra s’haurà d’executar per part de l’empresa d’obres en un termini no
superior als 45 dies, de tal forma que entre la visita inicial de la fase de verificació,
prescripció i autorització i la finalització de l’obra no transcorrin més de 75 dies ....”.
4. Les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran
efectives en la forma i els termes previstos a l’article 212.8 del TRLCSP, és a dir, a
proposta del responsable del contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la
deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se
al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.
5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern, segons
el que preveu l’apartat primer. I.1 del dictamen de delegació del Ple de la Diputació de
Barcelona de data 29 de juliol de 2015 (dictamen 129/15), publicat en el BOPB de 3
d’agost de 2015.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, amb
NIF núm. B-61735452, adjudicatària dels lots 3 (Arranjaments comarca del Vallès
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Occidental) i el lot 5 (Arranjaments comarques Berguedà, Bages, Osona i Moianès) de
l’expedient relatiu al l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
dividit en sis lots (2015/0006873), formalitzat en data 9 de setembre de 2016, per
determinats incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats, amb
la quantitat de 20.019,43 €, corresponents a 15.219,61 € pel lot 3 i 4.799,82 € pel lot 5,
d’acord amb l’informe del cap del Servei de Suport de Programes Socials de la
Diputació de Barcelona, responsable del contracte, de data 2 de maig de 2018.
Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà, per a cadascun
dels lots, de la primera factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació
d’aquest acord.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, SL, amb domicili al carrer Onze de setembre, 16 A, Polígon industrial
Plans de la Sala, 08650 - Sallent (Barcelona), per al seu coneixement i efectes.”
El president senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPA), qui diu: Gràcies senyor president. Dos dictàmens, tant aquest com el següent,
que responen a un incompliment d’aquesta empresa. I, justament, avui, no sé si es
dona compte o s’aprova una modificació de crèdit que afecta justament a aquesta
partida, amb una modificació que el que fa és donar de baixa una consignació
pressupostària, i donar d’alta una altra per a l’adquisició d’habitatges, juntament amb
l’Agència Catalana de l’Habitatge, per habitatges d’inclusió social. El fet és que
nosaltres hi votarem, al Ple, a favor d’aquesta modificació de crèdit. Però el fet que hi
hagi la bondat d’aquests pisos d’inclusió social no treu que la partida inicial
d’arranjament de pisos per a gent gran, no treu la bondat i, entenem, i creiem, i
esperem que el Govern de la Diputació de Barcelona, de cara a l’exercici 2019, tingui
present que aquesta consignació, en aquesta partida específica, no s’hauria de perdre
o no hauria de disminuir. Gràcies.
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, per determinats incompliments del termini
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en el contracte del lot 4
(Arranjaments comarques Anoia, Alt Penedès i Garraf), de l’expedient relatiu a
l’Execució de les obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments),
dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000
habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de
persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 28 de juliol de 2016 es
va adjudicar, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i
subjecte a regulació harmonitzada, el lot 4 (Arranjaments comarques Anoia, Alt
Penedès i Garraf) de l’expedient relatiu a l’Execució de les obres de rehabilitació i
adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant
la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en
l’ocupació, dividit en sis lots (2015/0006873), a favor de l’empresa
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm. B-58779018. En data 9 de
setembre de 2016 es va signar el corresponent contracte entre ambdues parts, que
està vigent des del dia 1 d’octubre de 2016 fins al dia 30 de setembre de 2018.
2. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte, el cap del Servei de Suport de
Programes Socials de la Diputació de Barcelona, com a responsable del contracte, va
emetre un informe de data 2 de maig de 2018, en el qual es recullen determinats
incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats així com les
conseqüències jurídiques que comporten aquests incompliments respecte al servei
que presta l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, la part del qual que interessa
es transcriu a continuació:
“Informe relatiu a l’expedient número 2015/6873 referent a l’aplicació de penalitats per
incompliment de l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. del contracte “Execució de
les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les
persones grans de municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en
l’ocupació”.
(...)
FETS
El Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte i responsable del
seu seguiment, d’acord amb la clàusula 2.18 Responsable del contracte del Plec de
Clàusules Administratives, ha detectat que s’han produït incompliments en l’execució del
contracte per part de l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L.
Els incompliments són els següents:
-

L’empresa no ha acomplert amb els 45 dies per a l’execució de les obres a partir de la
recepció de l’encàrrec d’execució d’obres.

L’incompliment del termini de 45 dies per a l’execució de l’obra es pot evidenciar a partir de
les dates en què la direcció facultativa notifica a l’empresa adjudicatària l’encàrrec de l’obra
junt amb les dates en què l’empresa adjudicatària notifica la finalització de les obres.
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S’adjunta (ANNEX) la relació de tots els arranjaments als quals se’ls va fer la visita
domiciliària de valoració inicial i que, per causes imputables a l’empresa constructora, ha
finalitzat en un període superior als 45 dies des de la notificació de l’encàrrec d’execució
d’obra.
Consta a l’expedient de contractació d’aquest servei promotor la documentació acreditativa
dels incompliments especificats a l’anterior annex, i que s’extreu de l’aplicació de gestió del
programa on s’indiquen totes les accions datades que es realitzen per a cada arranjament.
FONAMENTS DE DRET
Plec de Clàusules Administratives particulars.
Clàusula 2.6 Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 237 del
TRLCSP, les següents:
•

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als presents plecs
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Diputació de Barcelona puguin
derivar-se perjudicis per a l’interès públic.

•

La manca de presentació, per part del contractista de l’Avaluació de Riscos i del Pla de
seguretat i salut en el Treball dins del termini establert en la clàusula 2.22 d’aquest
Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se
li facin avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.

•

L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici d’allò que disposa la
clàusula següent, referida a les penalitats.

Clàusula 2.7 Penalitats
En cas que la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
1.

Per l’incompliment del termini d’execució de l’encàrrec d’obra de cada arranjament,
s’imposarà una penalitat del 5% respecte l’import pressupostat per aquell arranjament
per dia natural de retard si s’ultrapassa el termini màxim de 45 dies naturals que
s’estableix a la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S’aplicarà
una penalització màxima del 60% del pressupost fins un màxim de 300 euros sobre el
pressupost establert per aquell arranjament.

2.

...

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, el cap del Servei de Suport de Programes Socials, com a responsable del
contracte, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives, proposa la imposició de la
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següent penalitat a l’empresa contractista ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L. pels
incompliments detectats fins el moment en 5 expedients en el lot 4, la qual cosa
representaria penalitats per un import total de 1.500 €, que equival a un 0,28% de l’import
contractat.”

3. L’Annex dels arranjaments objecte de penalitat, referenciat en l’informe reproduït, és
el següent:
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ANNEX
Expedients fora termini
ELECTROMECÀNICA
SOLER

5

Total adjudicat lot: 532.479,34 €

1.500,00 €
0,28%

Lot 4 - Alt Penedès, Anoia i
Garraf
Codi expedient
Municipi

Data Encàrrec
d'execució

Data
finalització
obra

Pressupost
arranjament

Dies
Dies de
Percentatge
Import
transcorreguts penalització Penalització Penalització

08270-Sitges

2016 08270

011

03/11/2017

23/01/2018

1.593,19 €

80

35

60%

300,00 €

08270-Sitges

2016 08270

013

03/11/2017

23/01/2018

1.297,53 €

80

35

60%

300,00 €

08270-Sitges

2016 08270

015

03/11/2017

23/01/2018

1.435,01 €

80

35

60%

300,00 €

1.592,15 €

80

35

60%

300,00 €

1.334,33 €

100

55

60%

300,00 €

08270-Sitges
08231-Sant Pere de Ribes

2016 08270
2016 08231

016
007

03/11/2017
27/11/2017

23/01/2018
08/03/2018
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4. En l’expedient de penalitat consta acreditat l’incompliment descrit en l’informe
esmentat.
5. D’acord amb el que disposa l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, es va donar compliment al tràmit d’audiència per un termini
de 10 dies hàbils, mitjançant escrit de data 7 de maig de 2018, rebut per l’empresa
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL en data 10 de maig de 2018, sense que aquesta
empresa hagi presentat dins del termini fixat cap al·legació contra l’inici de l’expedient
de penalització.
Fonaments de dret
1. La penalitat s’imposarà d’acord amb el que estableix l’article 212 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, així com la regulació continguda en els plecs que
regeixen la present contractació.
2. El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT) que regulen aquesta contractació van ser acceptats pel contractista en el
moment de presentar la seva oferta.
3. El paràgraf final de la clàusula 3 del PPT determina expressament el següent: “...
l’encàrrec d’obra s’haurà d’executar per part de l’empresa d’obres en un termini no
superior als 45 dies, de tal forma que entre la visita inicial de la fase de verificació,
prescripció i autorització i la finalització de l’obra no transcorrin més de 75 dies ....”.
4. Les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran
efectives en la forma i els termes previstos a l’article 212.8 del TRLCSP, és a dir, a
proposta del responsable del contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la
deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se
al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.
5. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern, segons
el que preveu l’apartat primer. I.1 del dictamen de delegació del Ple de la Diputació de
Barcelona de data 29 de juliol de 2015 (dictamen 129/15), publicat en el BOPB de 3
d’agost de 2015.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PENALITZAR a l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm.
B-58779018, adjudicatària del lot 4 (Arranjaments comarques Anoia, Alt Penedès i
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Garraf) de l’expedient relatiu al l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació
funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans dels municipis
menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
dividit en sis lots (2015/0006873), formalitzat en data 9 de setembre de 2016, per
determinats incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats, amb
la quantitat de 1.500,00 €, d’acord amb l’informe del cap del Servei de Suport de
Programes Socials de la Diputació de Barcelona, responsable del contracte, de data 2
de maig de 2018.
Segon. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL,
amb domicili al carrer Onze de setembre, 16 A, Polígon industrial Plans de la Sala, 08650 Sallent (Barcelona), per al seu coneixement i efectes.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu
acord amb l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, amb efectes 1 d’octubre a 31 de
desembre de 2018, el contracte relatiu al lot 4 (Vigilància, protecció i control
d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències) de
l’expedient relatiu al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots.- 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. En data 23 de setembre de 2015, per acord de la Junta de Govern, es va adjudicar
la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona,
dividit en 10 lots (exp. 2015/0001599), tramitada de forma ordinària, mitjançant
procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, en concret el lot 4 de la manera
següent:
-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)
88.400 €

21% IVA
18.564,00 €

Total preu
(IVA inclòs)
106.964,00 €
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Vigilància
puntual

Preu unitari
(IVA exclòs)
11,50 €

21% IVA
2,42 €

Total preu unitari
(IVA inclòs)
13,92 €

2. Amb data 26 d’octubre de 2015 es va formalitzar el corresponent contracte, amb
vigència d’1 de novembre de 2015 a 31 d’octubre de 2017.
3. Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió ordinària el dia 26 d’octubre de
2017, es va aprovar la pròrroga del contracte, amb efectes d’1 de novembre de 2017 a
31 de març de 2018 i amb el següent detall:
-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)
18.416,65 €

Vigilància
puntual

Preu unitari
(IVA exclòs)
11,50 €

21% IVA
3.867,50 €
21% IVA
2,42 €

Total preu
(IVA inclòs)
22.284,15 €
Total preu unitari
(IVA inclòs)
13,92 €

4. La Junta de Govern reunida en sessió ordinària el dia 22 de març de 2018 va
adoptar, entre d’altres, l’acord de prorrogar la contractació amb efectes d’1 d’abril a 31
de juliol de 2018, pel que fa al lot 4 de conformitat amb el detall següent:
-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)
14.733,32 €

Vigilància
puntual

Preu unitari
(IVA exclòs)
11,50 €

21% IVA
3.094,00 €
21% IVA
2,42 €

Total preu
(IVA inclòs)
17.827,32 €
Total preu unitari
(IVA inclòs)
13,92 €

5. Per acord de la Junta de Govern, de data 10 de juliol de 2018, es va prorrogar
novament el contracte, amb efectes d’1 d’agost a 31 de setembre de 2018, segons
s’indica a continuació:
-

Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A59919480.
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Vigilàncies
periòdiques

Vigilància puntual

Preu
(IVA exclòs)
7.366,66 €
Preu unitari
(IVA exclòs)
11,50 €

21% IVA
1.547,00 €
21% IVA
2,42 €

Total preu
(IVA inclòs)
8.913.66 €
Total preu unitari
(IVA inclòs)
13,92 €

6. El cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat del Gabinet de Prevenció i Seguretat
sol·licita una nova pròrroga, per escrit de data 31 d’agost de 2018, la part del qual que
interessa es transcriu a continuació:
“[...]
S’està encetant un nou procediment obert amb pluralitat de criteris relatiu a la contractació
del Servei per a la vigilància, la protecció i el control d’accés de l’edifici SPOTT de la
Diputació de Barcelona amb expedient número 2018/0011748. Està prevista que aquesta
contractació s’iniciï l’1 de gener de 2019.
És per tot això que es demana la pròrroga, de mutu acord amb el contractista, del contracte
relatiu al Servei per a la vigilància, la protecció i control d’accés dels recintes i dels edificis
corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, en concret del lot 4 corresponent
a la Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT.
Adjudicatari, vigència i import:
Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del SPOTT es va adjudicar a Iman Seguridad,
SA amb NIF número A59919480.
L’import de la pròrroga a comptar des de l’1 d’octubre de 2018 fins al 31 de desembre del
2018 és de:
a) Part fixa: 11.050,00 €, IVA exclòs, més 2.320,49 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total
d’11.370,49 €, IVA inclòs.
b) Part variable: 195,12 €, IVA exclòs, més 40,98 € en concepte de 21% d’IVA, fa un total de
236,10 €, IVA inclòs.
S’adjunta al present informe:
-

Escrit del legal representant de l’empresa contractista respecte de la conformitat a la
pròrroga.
Certificat positiu d’hisenda
Certificat positiu de la TGSS.”

Tot indicant que l’import generat per la pròrroga de referència, de 13.606,59 € (IVA
inclòs), s’haurà d’imputar pressupostàriament de la manera següent:
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LOT
4

Edifici
SPOTT

PF
PV

3 m 2018
Aplicació
(Octubre a
pressupostària
Desembre)
13.370,49 €
G/10030/92021/22701
236,10 €

Fonaments de dret
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. La clàusula 1.5) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació de referència (PCAP) estableix la durada del contracte en dos anys,
prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada màxima de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys.
3. La clàusula 1.6) del PCAP fixa com a valor estimat del contracte:
Lot 4: Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i
Tractament de Drogodependències, (en endavant SPOTT)
Vigència inicial:
Pròrroga:
Modificacions:

2 anys
2 anys
Clàusula 1.20 del present plec
Valor estimat

103.025,48
103.025,48
20.605,10
226.656,06

4. La competència per aprovar aquest dictamen correspon a la Junta de Govern,
segons el que preveu l’apartat primer I.1 del dictamen de delegació del Ple de la
Diputació de Barcelona de data 29 de juliol de 2015 (dictamen 129/15), publicat en el
BOPB de 3 d’agost de 2015.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR de mutu acord amb l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA (NIF
núm. A-59919480), amb efectes d’1 d’octubre a 31 de desembre de 2018, el contracte
formalitzat en data 26 d’octubre de 2015, relatiu al lot 4, de la contractació del Servei
de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots, d’acord amb
el detall següent:
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Pel Lot 4 Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament
de Drogodependències: IMAN SEGURIDAD, SA, amb NIF núm. A-59919480.
Vigilàncies
periòdiques

Preu
(IVA exclòs)
11.050,00 €

Vigilància
puntual

Preu unitari
(IVA exclòs)
11,50 €

21% IVA
2.320,49 €
21% IVA
2,42 €

Total preu
(IVA inclòs)
13.370,49 €
Total preu unitari
(IVA inclòs)
13,92 €

Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa generada per la pròrroga de
referència, d’import 13.606,59 € (IVA inclòs), amb càrrec al pressupost corporatiu i
amb el següent desglossament:
LOT
4

Edifici
SPOTT

PF
PV

3 m 2018
Aplicació
(Octubre i
pressupostària
Desembre)
13.370,49 €
G/10030/92021/22701
236,10 €

Tercer. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa contractista.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ampliar el termini
d’execució dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 de la contractació relativa a l’Execució de les
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació i ampliar la despesa disposada per als lots 3 i
5 (exp. núm. 2015/0006873).- 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. Per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió el 31 de març de 2016, es va
aprovar l'expedient de contractació, promogut pel Servei de Suport de Programes
Socials, relatiu a la contractació de l’execució de les Obres de rehabilitació i
adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans del
municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant
la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en
l’ocupació, dividit en sis lots, amb un pressupost màxim, formulat en termes de preus
unitaris, que es va fixar en la quantitat 5.468.099,17 €, IVA exclòs, dels quals
1.093.619,83 € (20%) a càrrec dels Ens locals de la província de Barcelona que hagin
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formalitzat l’adhesió a les bases de participació del Programa esmentat, i els
4.374.479,34 € restants (80%) a càrrec de la Diputació de Barcelona.
El pressupost total desglossat per desglossat per lots:
Pressupost IVA
Import IVA (21%)
exclòs

Descripció dels lots

Pressupost total
(IVA inclòs)

Lot 1: Arranjaments de
comarca del Barcelonès.

la

1.202.644,63 €

252.555,37 €

1.455.200,00 €

Lot 2: Arranjaments de
comarca del Baix Llobregat.

la

1.008.760,33 €

211.839,67 €

1.220.600,00 €

Lot 3: Arranjaments de la
comarca del Vallès Occidental.

1.083.223,14 €

227.476,86 €

1.310.700,00 €

les
Alt

532.479,34 €

111.820,66 €

644.300,00 €

Lot 5: Arranjaments de les
comarques del Berguedà, Bages,
Osona i Moianès.

393.388,43 €

82.611,57 €

476.000,00 €

Lot 6: Arranjaments de les
comarques del Vallès Oriental i
Maresme.

1.247.603,30 €

261.996,70 €

1.509.600,00 €

Lot 4: Arranjaments de
comarques de l'Anoia,
Penedès i el Garraf.

2. La Junta de Govern, reunida en sessió el 28 de juliol de 2016, va acordar
l’adjudicació de la contractació de referència segons el detall següent:
- LOT 1: l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, amb NIF núm. A58869892.
Lot 1. Arranjaments de la comarca del Barcelonès.
Percentatge de baixa 29,60% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 71 %
- LOTS 2 i 6: l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF núm. A08615114.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Lot 2.- Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat.
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 71%
Lot 6.- Arranjaments de les comarques del Vallès Oriental i Maresme.
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 71%
- LOTS 3 i 5: l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B-61735452.
Lot 3.- Arranjaments de la comarca del Vallès Occidental.
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 3 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 75 %
Lot 5.- Arranjaments de les comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès.
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.


Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla
que afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius
amb dificultats especials (criteri 4): 2 treballadors.
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Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors
amb contracte laboral indefinit (criteri 5): 75 %

- LOT 4: l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm. B-58779018.
Lot 4.- Arranjaments de les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i el Garraf.
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 2 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 75%
Així mateix, pel que fa a la Diputació de Barcelona, va acordar una disposició de
despesa de 3.552.930,64 € (IVA inclòs), desglossada de la següent manera:
2016

Aplicació
G/60103/23101/22751
pressupostària
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

2017

2018

G/60103/231/227

G/60103/231/227

204.892,16 €
153.795,60 €
178.124,13 €
92.714,77 €
68.496,40 €
190.209,60 €

409.784,32 €
307.591,20 €
356.248,26 €
185.429,54 €
136.992,80 €
380.419,20 €

204.892,16 €
153.795,60 €
178.124,13 €
92.714,77 €
68.496,40 €
190.209,60 €

888.232,66 €

1.776.465,32 €

888.232,66 €

TOTAL
CONTRACTE

819.568,64 €
615.182,40 €
712.496,52 €
370.859,08 €
273.985,60 €
760.838,40 €
3.552.930,64 €

3. Els corresponents contractes es van formalitzar amb data 9 de setembre de 2016,
amb vigència d’1 d’octubre de 2016 a 30 de setembre de 2018.
4. Per informe de data 27 de juliol de 2018, la cap del Servei de Suport de Programes
Socials de la Gerència de Servei de Benestar Social sol·licita l’ampliació del termini
d’execució del contractes relatius al lots 2, 3, 4, 5 i 6, i la justifica tal com es transcriu a
continuació:
“El Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte i responsable del
seu seguiment d’acord amb la clàusula 2.18 Responsable del contracte del Plec de
Clàusules Administratives particulars, ha detectat el següent:
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En dates 28/6/2018 (CONSTRUCCIONES CALER, SAU), 5//2018 (1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, S.L.), 5/7/2018 (ELECTROMECÀNICA SOLER, S.L.) [...] van entrar pel
registre de la Diputació uns escrits realitzats per les empreses adjudicatàries sol·licitant un
ajornament del termini d’execució del contracte.
Malgrat que els ens locals han estat informats en tot moment d’avançar el lliurament de les
sol·licituds d’arranjaments a la Diputació de Barcelona, per tal de disposar de temps
suficient per a la realització de les intervencions, en els lots 2, 3, 4, 5 i 6 una part
significativa de la demanda s’ha realitzat durant els mesos d’abril i maig d’enguany. Donat
que els contractes amb les empreses adjudicatàries finalitza el 30 de setembre no hi ha
temps material d’executar les obres a termini.”

5. El gerent de Serveis de Benestar Social ha signat un informe, en data 19 de
setembre de 2018, la part del qual que interessa es transcriu tot seguit:
“[...]
FETS
Aquesta demanda sobrevinguda és de 250 arranjaments addicionals i es troba repartida de
la següent manera entre els dos lots:
 Lot 3: Vallès Occidental ......................................................... 150 arranjaments
 Lot 5: Berguedà, Bages, Osona i Moianès ............................ 100 arranjaments
L’estimació de despesa total per poder finançar aquesta demanda és de 312.500,00 € IVA
inclòs, tenint en compte els preus unitaris de l’adjudicació al contractista 1953 GRUP
SOLER CONSTRUCTORA, S.L aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 28 de juliol de 2016.
L’import d’aquesta despesa que correspon a la Diputació de Barcelona segons les seves
condicions de participació de finançament al programa (80%) és de 250.000,00 € IVA inclòs,
que s’hauria de veure repartida de la següent manera entre el dos lots:
 Lot 3: Vallès Occidental ......................................................... 143.185,60 €
 Lot 5: Berguedà, Bages, Osona i Moianès ............................ 106.814,40 €
El 20% restant (62.500,00 €) aniran a càrrec dels ens locals, en la part que els correspongui,
que han generat aquesta demanda addicional.
FONAMENTS DE DRET
La clàusula 1.4) “Aplicacions pressupostàries” del Plec de Clàusules Administratives
particulars d’aquesta contractació estableix que:
(...)
Si la demanda d’arranjaments per part dels ens locals és superior a la prevista, en
execució del contracte es podrà ampliar la despesa per tal d’assumir noves necessitats

Àrea de Presidència
Secretaria General

fins al límit del pressupost màxim inicialment aprovar per a cada lot i sempre que en la
fase d’adjudicació l’import disposat hagi estat inferior a l’aprovat inicialment, sense que
això suposi una modificació del contracte.
(...)
CONCLUSIONS
Els marges d’increment segons la clàusula anterior són els següents per a cada lot:

Descripció dels lots

Pressupost
aprovació DIBA
(80%) (IVA inclòs)

Lot 3: Vallès Occidental
Lot 5: Berguedà, Bages,
Osona i Moianès

Despesa en
l’adjudicació DIBA
(80%) (IVA inclòs)

Marge total
increment per
plecs (24 mesos)

1.048.560,00 €

712.496,52 €

336.063,48 €

380.800,00 €

273.985,60 €

106.814,40 €

L’increment pressupostari perquè la Diputació de Barcelona pugui fer front a la demanda
sobrevinguda d’arranjaments a les comarques del Vallès Occidental, Berguedà, Bages,
Osona i Moianès és de 250.000 € IVA inclòs repartits de la següent manera per a cada lot:
 Lot 3: Vallès Occidental ......................................................... 143.185,60 €
 Lot 5: Berguedà, Bages, Osona i Moianès ............................ 106.814,40 €
Donat que aquestes necessitats es troben dintre dels límits que estableix la clàusula 1.4) del
Plec de Clàusules Administratives particulars sense que això suposi una modificació del
contracte, la cap del Servei de Suport de Programes Socials proposa l’aprovació de
l’ampliació de la despesa disposada per al contracte formalitzat amb 1953 GRUP SOLER
CONSTRUCTORA, S.L. corresponent als Lots 3 i 5 del contracte “Execució de les obres de
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans” tal i
com estableix la clàusula 1.4) del PCAP.

[...]”
Fonaments de dret
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
2. L’article 213.2 del TRLCSP estableix respecte de la demora: “Si el retraso fuese
producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por
la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor.”
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3. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la
contractació fixa que si la demanda d’arranjaments per part dels Ens locals és superior
a la prevista, en execució del contracte es podrà ampliar la despesa per tal d’assumir
noves necessitats fins al límit del pressupost màxim inicialment aprovat per cada lot i
sempre que en la fase d’adjudicació l’import disposat hagi estat inferior a l’aprovat
inicialment, sense que això suposi una modificació del contracte.
4. La competència per aprovar aquest dictamen correspon a la Junta de Govern,
segons el que preveu l’apartat primer I.1 del dictamen de delegació del Ple de la
Diputació de Barcelona de data 29 de juliol de 2015 (dictamen 129/15), publicat en el
BOPB de 3 d’agost de 2015.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer. AMPLIAR el termini d’execució, fins al 31 de març de 2019, dels contractes
relatius a l’execució de les Obres de rehabilitació i adaptació funcional
(arranjaments) dels habitatges de les persones grans del municipis menors de
300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció
sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
adjudicats per Acord de la Junta de Govern, de data 28 de juliol de 2016, de la manera
següent:
- LOTS 2 i 6: l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF núm.
A-08615114.
Lot 2.- Arranjaments de la comarca del Baix Llobregat.
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 71%
Lot 6.- Arranjaments de les comarques del Vallès Oriental i Maresme.
Percentatge de baixa 37% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
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 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 4 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 71%
- LOTS 3 i 5: l’empresa 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, amb NIF núm.
B-61735452.
Lot 3.- Arranjaments de la comarca del Vallès Occidental.
Percentatge de baixa 32,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 3 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 75 %
Lot 5.- Arranjaments de les comarques del Berguedà, Bages, Osona i Moianès.
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 2 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 75 %
- LOT 4: l’empresa ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, amb NIF núm. B-58779018.
Lot 4.- Arranjaments de les comarques de l’Anoia, Alt Penedès i el Garraf.
Percentatge de baixa 28,05% a aplicar a tots els preus unitaris màxims annex I i II del
PPT.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte una plantilla que
afavoreixi la inserció sociolaboral de persones que pertanyen a col·lectius amb
dificultats especials (criteri 4): 2 treballadors.
 Compromís de l’empresa de destinar a l’execució del contracte treballadors amb
contracte laboral indefinit (criteri 5): 75%
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Segon. AMPLIAR la despesa disposada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/60103/23101/22751 de 2018, corresponent al contracte formalitzat amb l’empresa
1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL (lots 3 i 5), tal com s’indica a continuació:
Lot 3 (Vallès Occidental): 143.185,60 € (IVA inclòs)
Lot 5 (Berguedà, Bages, Osona i Moianès): 106.814,40 € (IVA inclòs)
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a les empreses contractistes interessades.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament de Reus, per a la cessió, utilització, manteniment,
desenvolupament i implementació de l’aplicació de mobilitat urbana per a
dispositius mòbils “APARCAR”.- 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.

L’Ajuntament de Reus, a través de la societat de capital íntegrament municipal
Reus Mobilitat i Serveis SA, que té per objecte quantes activitats estiguin
encaminades a la construcció, gestió, administració i explotació del servei de
pàrquings i aparcaments públics, entre d’altres, ha creat i desenvolupat una
aplicació per a telèfons intel·ligents, denominada “APARCAR”, dins l’àmbit de la
mobilitat urbana, que inclou la gestió del pagament dels aparcaments regulats
amb limitació horària i la càrrega de vehicles elèctrics, entre d’altres.

2.

L’aplicació esmentada ha generat interès en altres municipis per tal de poder
emprar-la.

3.

La Diputació de Barcelona i la Diputació de Tarragona han posat de manifest el
seu interès i la seva voluntat de disposar de l’aplicació esmentada, amb la finalitat
de desenvolupar-la i facilitar-la al conjunt d’ens locals del seu respectiu àmbit
territorial.

4.

L’Ajuntament de Reus, titular de l’aplicació mòbil “APARCAR” és favorable a la
cessió de l’aplicació esmentada a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de
Tarragona, i, a la vegada, té la voluntat de mantenir una posició activa en els
treballs adreçats al seu desenvolupament.
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5.

En conseqüència amb els fets avantdits, la Diputació de Barcelona, la Diputació
de Tarragona i l’Ajuntament de Reus han manifestat la voluntat d’articular la
cessió i el successiu manteniment i desenvolupament de l’aplicació mitjançant la
formalització d’un conveni marc.

Fonaments de dret
1. Vist l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Base de Règim
Local.
2. Vistos els articles 3 i 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
3. Vistos els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. Vistos els articles 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.
5. Vist l'apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018), el qual atribueix a la Junta de Govern, per
delegació de la Presidència, competència per a l’aprovació de convenis marc o
protocols generals.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni marc de col·laboració entre i la Diputació de Barcelona,
la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus, per a la cessió, utilització,
manteniment, desenvolupament i implementació de l’aplicació de mobilitat urbana per
a dispositius mòbils “APARCAR”, d’acord amb la minuta que s’adjunta.
Segon. FACULTAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, en representació
de la Diputació de Barcelona, per a formalitzar l’esmentat conveni.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució als ens afectats.”
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Servei de Programació
20.- 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 Cardona, 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Cardona, va presentar en data 1 agost de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions 2018”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
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interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cardona
Inversions 2018
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
52/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles, per a
finançar l’actuació local “Inversions enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Cubelles, va presentar en data 12 juliol de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions enllumenat”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 ( BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Inversions enllumenat
125.000,00 EUR
0%
0,51 %
3.148,67 EUR
10
44/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 125.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles, per a finançar
l’actuació local “Millora instal. esportives: Coberta pista esport.”, 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 Cubelles va presentar en data 12 juliol de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Millora instal. esportives: Coberta pista esport.”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 ( BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cubelles
Millora instal. esportives: Coberta pista
esport.
50.000,00 EUR
0%
0,51 %
1.259,47 EUR
10
43/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 50.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “Adequació de l'entorn de la pista número 1”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de la Garriga, va presentar en data 6 juliol de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Adequació de l'entorn de la pista número 1”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en
sessió celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Adequació de l'entorn de la pista número 1
50.000,00 EUR
0%
0,51 %
1.259,47 EUR
10
42/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 50.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 54.450 €, a l’Ajuntament de la Garriga, per a
finançar l’actuació local “Instal·lació d'un ascensor a la Torre del Fanal”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de la Garriga va presentar en data 6 juliol de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Instal·lació d'un ascensor a la Torre del Fanal”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Garriga
Instal·lació d'un ascensor a la Torre del
Fanal
54.450,00 EUR
0%
0,51 %
1.371,56 EUR
10
41/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 54.450 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, per a
finançar l’actuació local “Inversions2018: Esc.música i jardins Ll.Companys”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament del Masnou va presentar en data 27 juliol de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Inversions2018: Esc.música i jardins Ll.Companys”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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:



5.

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.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Masnou
Inversions 2018: Esc.música
Ll.Companys
170.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.282,19 EUR
10
49/2018

i

jardins

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.

Àrea de Presidència
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 170.000 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.”
26.- 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 Molins de Rei, per a
finançar l’actuació local “Nova biblioteca municipal 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 Molins de Rei va presentar en data 18 juliol de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Nova biblioteca municipal 2018”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Molins de Rei
Nova biblioteca municipal 2018
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
45/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.

Àrea de Presidència
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
27.- Dictamen. pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el
desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de Caixa de Crèdit a
petició de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de La Roca del Vallès va presentar en data 6 d’octubre de 2017 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Videovigilància”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient

3.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de La Roca del Vallès
Actuació: Videovigilància
Import crèdit: 65.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit*: -0,24 %
Interessos implícits estimats: -470,63 EUR
Anualitats: 5
Referència: 77/2017
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016,
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de seixanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
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4.

L’ajuntament de la Roca i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 20 de
desembre de 2017.

5.

L’Ajuntament de La Roca del Vallès va presentar en data 19 de juliol de 2018 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la
Caixa de Crèdit 77/2017 de la inversió “Videovigilància”

Fonaments de dret
1.

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

2.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB
d’11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de La Roca del Vallès
Actuació: Videovigilància
Import crèdit: 65.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit*: -0,24 %
Interessos implícits estimats: -470,63 EUR
Anualitats: 5
Referència: 77/2017
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016,
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de
prudència financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i entitats locals.
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I va autoritzar i disposar la despesa de seixanta-cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0010243.
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1703004621 d’import seixanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.405,32 €, a l’Ajuntament de Sallent, per a
finançar l’actuació local “Nova residència. Reconstrucció xemeneia est”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Sallent, va presentar en data 6 agost de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Nova residència. Reconstrucció xemeneia est”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor
i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
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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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Nova residència. Reconstrucció xemeneia
est
50.405,32 EUR
0%
0,51 %
1.269,68 EUR
10
56/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 50.405,32 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent, per a
finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella”, al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Sallent, va presentar en data 6 agost de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Expropiació pla especial fàbrica vella”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor
i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin
nous tipus.
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3.

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

4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Expropiació pla especial fàbrica vella
60.101,21 EUR
0%
0,51 %
1.513,91 EUR
10
55/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 60.101,21 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 64.493,47 €, a l’Ajuntament de Sallent, per a
finançar l’actuació local “Reasfaltament de diversos carrers”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Sallent va presentar en data 6 agost de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Reasfaltament de diversos carrers”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Reasfaltament de diversos carrers
64.493,47 EUR
0%
0,51 %
1.624,55 EUR
10
54/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 64.493,47 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€, a l’Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera, per a finançar l’actuació local “Reforma escoles velles”, 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 Esteve de Palautordera va presentar en data 19 juliol de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma escoles velles”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Reforma escoles velles
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
47/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el
desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de Caixa de Crèdit a
petició de l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons.- 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 Llorenç d’Hortons va presentar en data 29 de desembre de
2017 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obra de la millora de la piscina
municipal”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient

3.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 2018 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local: Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Actuació: Obres de millora de la piscina municipal
Import crèdit: 175.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit*: 0,44 %
Interessos implícits estimats: 4.161,52 EUR
Anualitats: 10
Referència: 123/2017
* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4.

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons va presentar en data 12 d’abril de 2018
una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la
Caixa de Crèdit 2016 de la inversió “Reforma dependències serveis socials”.

Fonaments de dret
1.

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

2.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR EL DESISTIMENT de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de
Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local: Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Actuació: Obres de millora de la piscina municipal
Import crèdit: 175.000,00 EUR
Interès: 0%
Tipus d’interès implícit*: 0,44 %
Interessos implícits estimats: 4.161,52 EUR
Anualitats: 10
Referència: 123/2017
* d’acord amb la Resolució de 05.03.2018 (B.O.E. núm. 57, de 06.03.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0000330.

Àrea de Presidència
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Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1803001283 d’import cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”
33.- 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 Santa Margarida de
Montbui, per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer Sant Jaume”, 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 Santa Margarida de Montbui va presentar en data 18 juliol de
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urbanització carrer Sant
Jaume”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Urbanització carrer Sant Jaume
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
46/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.

Àrea de Presidència
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 1.193 €, a l’Ajuntament de Sentmenat, per a
finançar l’actuació local “Inversions béns immobles 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 Sentmenat va presentar en data 30 juliol de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions béns immobles 2018”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 1.3.2012)
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en
sessió celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions béns immobles 2018
1.193 EUR
0%
0,51 %
30,05 EUR
10
51/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 1.193 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 173.807 €, a l’Ajuntament de Sentmenat, per a
finançar l’actuació local “Inversions béns mobles 2018”, al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Sentmenat va presentar en data 30 juliol de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Inversions béns mobles 2018”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Inversions béns mobles 2018
173.807,00 EUR
0%
-0,11 %
-479,34 EUR
5
50/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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 173.807 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
36.- 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 Terrassa, per a
finançar l’actuació local “2a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Terrassa va presentar en data 1 agost de 2018 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “2a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

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

3.

Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Terrassa
2a. anualitat adquisició finca a Torrebonica
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
53/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) 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.
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 €, a l’Ajuntament de la Torre de Claramunt,
per a finançar l’actuació local “Obres complem. camp de futbol i zona esportiva”,
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de la Torre de Claramunt va presentar en data 21 agost de 2018 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres complem. camp de futbol i zona
esportiva”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor
i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin
nous tipus.
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3.

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

4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Torre de Claramunt
Obres complem. camp de futbol i zona
esportiva
100.000,00 EUR
0%
0,51 %
2.518,93 EUR
10
57/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 100.000 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.”
38.- 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 Vacarisses, per a
finançar l’actuació local “Ampliació del consultori Municipal”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

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

2.

L’Ajuntament de Vacarisses va presentar en data 27 juliol de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Ampliació del consultori Municipal”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.

Fonaments de dret
1.

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

2.

L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor
i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà,
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin
nous tipus.
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3.

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

4.

L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.

5.

D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vacarisses
Ampliació del consultori Municipal
175.000,00 EUR
0%
0,51 %
4.408,13 EUR
10
48/2018

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) de la Dirección
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i
entitats locals.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 8.735,50 €, a l'Ajuntament d’Arenys de Munt, 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.
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
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de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament d'Arenys de Munt presentà en data 17/07/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 248.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Banco de Sabadell, S.A ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 248.000,00 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 248.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 8.735,50 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 8.735,50 EUR a l'Ajuntament d'Arenys de Munt
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 17/07/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Arenys de Munt, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 91.674,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 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.
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,
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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 Cubelles presentà en data 12/07/2018 una sol·licitud d'un préstec de
2.713.101,28 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 Cubelles.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.602.628,14 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.602.628,14 EUR amb una
subvenció d’import de 91.674,45 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), 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 que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 91.674,45 EUR a l'Ajuntament de Cubelles per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
12/07/2018, 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 Cubelles, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 10.567,14 €, a l'Ajuntament de Gelida, 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.
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.
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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 Gelida presentà en data 28/06/2018 una sol·licitud d'un préstec de
300.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència màxima
d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Gelida.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 300.000,00 EUR amb un termini de 10 anys que inclou una carència
de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a tres mesos més
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 300.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 10.567,14 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 10.567,14 EUR a l'Ajuntament de Gelida per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
28/06/2018, 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 Gelida, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 151.920,24 €, a l'Ajuntament de Granollers, 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.
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
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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 Granollers presentà en data 29/06/2018 una sol·licitud d'un préstec de
4.313.000,00 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 Granollers.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 4.313.000,00 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.313.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 151.920,24 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 151.920,24 EUR a l'Ajuntament de Granollers per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
29/06/2018, 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 Granollers, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 222.901,98 €, a l'Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2018.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat presentà en data 24/07/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 6.676.794,09 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 6.676.794,09 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
0,599%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 6.676.794,09 EUR amb una
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subvenció d’import de 222.901,98 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 222.901,98 EUR a l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 24/07/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 83.394,68 €, a l'Ajuntament de Molins de Rei, 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,

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 Molins de Rei presentà en data 18/07/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 2.498.000,00 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 Molins de Rei.
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Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.498.000,00 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
0,599%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.498.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 83.394,68 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 83.394,68 EUR a l'Ajuntament de Molins de Rei
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 18/07/2018, 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 Molins de Rei, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 19.283,76 €, a l'Ajuntament de Sant Quirze 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:
“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
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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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presentà en data 12/07/2018 una sol·licitud
d'un préstec de 547.464,06 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 547.464,06 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 547.464,06 EUR amb una
subvenció d’import de 19.283,76 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 19.283,76 EUR a l'Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 12/07/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Quirze 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 el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 101.220,35 €, a l'Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda, 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
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proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018.
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats
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locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus.
L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda presentà en data 29/06/2018 una
sol·licitud d'un préstec de 2.873.635,27 EUR amb un termini màxim de 10 anys que
inclou una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 2.873.635,27 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.873.635,27 EUR amb una
subvenció d’import de 101.220,35 EUR, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat
bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 101.220,35 EUR a l'Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A.,
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del
Programa de Crèdit Local en data 29/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, 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 el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 17.611,90 €, a l'Ajuntament de Taradell, 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.
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).
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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 Taradell presentà en data 14/06/2018 una sol·licitud d'un préstec de
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 Taradell.
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 500.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 17.611,90 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.
D’acord amb el Decret de la Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de competències per
part de la Presidència i règim de sessions (BOPB 3-7-18), és competència de la Junta
de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 17.611,90 EUR a l'Ajuntament de Taradell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
14/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Taradell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 213.808,46 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 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.
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
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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 Terrassa presentà en data 31/07/2018 una sol·licitud d'un préstec de
6.070.000,00 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 Terrassa.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 6.070.000,00 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 6.070.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 213.808,46 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 213.808,46 EUR a l'Ajuntament de Terrassa per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
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de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
31/07/2018, 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 Terrassa, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 3.522,38 €, a l'Ajuntament de Vallromanes, 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.
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,
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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 Vallromanes presentà en data 28/06/2018 una sol·licitud d'un préstec
de 100.000,00 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 Vallromanes.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 100.000,00 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 100.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 3.522,38 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.
D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), 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 que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 3.522,38 EUR a l'Ajuntament de Vallromanes per
subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni Programa
de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la
seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
28/06/2018, 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 Vallromanes, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 22.190,99 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, 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.
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.
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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 Vilassar de Mar presentà en data 15/06/2018 una sol·licitud d'un
préstec de 630.000,00 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 Vilassar de Mar.
Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un
préstec d’import 630.000,00 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
0,632%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 630.000,00 EUR amb una
subvenció d’import de 22.190,99 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.
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D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18 (BOPB de 11.07.2018), és
competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 22.190,99 EUR a l'Ajuntament de Vilassar de
Mar per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 15/06/2018, 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 Vilassar de Mar, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació d’un error
material en el text de l’acord aprovat per la Junta de Govern, en sessió celebrada
el dia 22 de març de 2018 (núm. 91/2018), relatiu a la vigència de l’adscripció dels
pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons
Hèlios II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona i l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona mitjançant la
signatura del conveni de 17 de desembre de 1992, van constituir el Consorci de
Gestió Corporació Sanitària (en endavant CGCS) i van acordar-ne la utilització pel
part d’aquest darrer per 25 anys dels edificis i espais, propietat de la Diputació de
Barcelona, següents:
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a. Pavelló Blau A i Pavelló Blau B (o Annex), inscrits a l’Inventari de Béns de la
Corporació amb els codis F000954 i F000955, respectivament, amb naturalesa
jurídica de bé de domini públic.
b. Pavelló Hèlios, inscrit a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el codi F000957
i naturalesa jurídica de bé patrimonial.
c. Peça de terreny amb naturalesa de domini públic on s’ubiquen els pavellons
Hèlios II i III
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió ordinària el 22
de març de 2018, mitjançant dictamen amb número de registre 91 va acordar
l’adscripció a favor del CGCS dels edificis i espais abans citats des del 16 de
desembre de 2017 fins el 16 de desembre de 2037, prorrogable expressament per
cinc anys més fins el 2042, d’acord amb els apartats primer, segon i tercer de la
part resolutiva, que es transcriu a continuació:
“ACORDS
Primer. ADSCRIURE de forma gratuïta, al Consorci de Gestió Corporació Sanitària, per
un període inicial des del 16 de desembre de 2017 fins el 16 de desembre de 2037,
prorrogable expressament per cinc anys més fins l’any 2042, l’ús els béns de la
corporació que es relacionen a continuació:
Pavelló Blau A i Pavelló Blau B (o Annex), inscrits a l’Inventari de Béns de la Corporació
amb els codis F000954 i F000955
Segon. ADSCRIURE de forma gratuïta al Consorci de Gestió Corporació Sanitària l’ús
de l’edifici Hèlios des del 16 de desembre de 2017 fins el seu trasllat al nou emplaçament
que es determini, i en qualsevol cas com a màxim fins el 16 de desembre de 2037,
prorrogable expressament per cinc anys més fins l’any 2042.
Tercer. ADSCRIURE de forma gratuïta al Consorci de Gestió Corporació Sanitària l’ús
dels terrenys on s’ubiquen els edificis Hèlios II i III des del 16 de desembre de 2017 fins
la realització de les obres que permetin el trasllat de les activitats al Pavelló Blau, i en
qualsevol cas com a màxim fins el 16 de desembre de de 2037, prorrogable
expressament per cinc anys més fins l’any 2042.

3. L’apartat Quart del dictamen citat aprovava la minuta de document administratiu
que regula les condicions de l’adscripció. S’ha constatat en el Pacte Primer,
apartats 1.1., 1.2. i 1.3., un error material de transcripció de la durada de l’adscripció
dels edificis i espais.
4. Vist l’informe del Cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària que consta en
l’expedient administratiu.
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Fonaments de dret
Pel que fa a la rectificació d’errors,
I. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques (en endavant LPAC) permet la rectificació
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats dels errors materials
existents en els seus actes.
Sobre els efectes retroactius dels actes de les administracions públiques,
II. L’article 39 de la LPAC permet l’eficàcia retroactiva dels actes quan produeixin
efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris ja
existissin a la data a la qual es retrotrau l’eficàcia de l’acte i no lesionin drets o
interessos legítims d’altres persones, requisits ambdós que es compleixen en el
present cas.
Respecte l’òrgan competent per adoptar l’acord d’adscripció i per acordar la rectificació
d’error material atenent la naturalesa dels béns,
III. Pel que fa a l’edifici Hèlios, de naturalesa patrimonial, resulta d’aplicació l’article
221 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 estableix que les cessions
d’ús de béns patrimonials són competència del Ple de la corporació, delegables
en la Junta de Govern. En aquest sentit es destaca que el Ple de la Diputació de
Barcelona ha delegat en la Junta de Govern l’exercici d’aquelles altres
competències que les lleis diferents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable,
d’acord amb l’apartat 3.4.h) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).
IV. Pel que fa als Pavellons Blau A i B, de naturalesa demanial i atès que el seu
valor és de 20.217.525,54 euros, resulta d’aplicació la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
D’acord amb la mateixa, correspon al Ple les concessions demanials quan el
pressupost base de licitació superi els 3 milions d’euros. En el present cas, no hi
ha licitació atès que es tracta d’una adscripció però el valor dels béns supera
aquest llindar. La competència en matèria de concessions demanials ha estat
delegada pel Ple de la corporació en la Junta de Govern, fins al 10 % dels
recursos ordinaris de la corporació, d’acord amb l’article 3.2.a) de la Refosa núm.
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
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òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple abans citada (publicada al
BOP d’11 de juliol de 2018).
ACORDS
Primer. RECTIFICAR l’error material de l’acord Quart del Dictamen de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de 22 de març de 2018 (núm. de registre
91/2018), mitjançant la substitució dels apartats 1.1., 1.2. i 1.3. del Pacte Primer de la
minuta de document administratiu, pels redactats següents:
Allà on diu
1.1. [...] El temps de duració d’aquesta adscripció s’estableix en un període inicial de vint
anys, amb prorroga expressa de cinc anys més, sent el període màxim total, incloent el
període inicial més la prorroga, el comprès entre el 16 de desembre de 2017 i el 16 de
desembre de 2042, sens perjudici del que estableix el pacte novè.
1.2. [...] des de la signatura del present document administratiu fins la realització, tant aviat
com sigui possible i quan es donin les condicions propícies de finançament, de les
obres que permetin el trasllat de les activitats que actualment s’hi estan duent a terme, i
en tot cas com a màxim fins el 16 de desembre de 2042.
1.3. [..] des de la signatura del present document administratiu fins que les corresponents
administracions acordin el trasllat de l’activitat actual a un nou emplaçament i en tot cas
com a màxim fins el 16 de desembre de 2042.

Ha de dir
1.1. [...] El temps de duració d’aquesta adscripció s’estableix per un període inicial des del
16 de desembre de 2017 fins el 16 de desembre de 2037, prorrogable expressament
per cinc anys més fins l’any 2042, sens perjudici del que estableix el pacte novè.
1.2. [...] des del 16 de desembre de 2017 fins la realització, tant aviat com sigui possible i
quan es donin les condicions propícies de finançament, de les obres que permetin el
trasllat de les activitats que actualment s’hi estan duent a terme, i en tot cas com a
màxim fins el 16 de desembre de 2037, prorrogable expressament per cinc anys més
fins l’any 2042, sens perjudici del que estableix el pacte novè.
1.3. [...] des del 16 de desembre de 2017 fins que les corresponents administracions
acordin el trasllat de l’activitat actual a un nou emplaçament i en tot cas com a màxim
fins el 16 de desembre de 2037, prorrogable expressament per cinc anys més fins l’any
2042, sens perjudici del que estableix el pacte novè.

Segon. NOTIFICAR el present acord als interessats.”
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Intervenció General
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
modificació del protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. El Ple de la Diputació de Barcelona reunit en sessió ordinària de data 24 de febrer
de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència
en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de
I'encàrrec de gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin
(Acord núm. 50/05).
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun
dels Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la
Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions
d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus fou
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de
març de 2005.
A l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es
configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les
característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el
marc de funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell.
2. En data 25 de novembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar una modificació del protocol complementari al citat Conveni tipus, als
efectes de regular, entre d'altres, el servei de recepció de factures per via
electrònica (e.FACT). Aquest acord (núm. 910/10) fou publicat al BOPB de 7 de
desembre de 2010.
3. En data 27 de març de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar una modificació del protocol complementari al citat Conveni tipus, als
efectes d’ampliar l’abast potencial dels destinataris, incloent els municipis amb tram
de població entre els 20.000 i els 30.000 habitants. Aquest acord (núm.116/14) fou
publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. En data 9 d’abril de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va
aprovar una modificació del protocol complementari a l’esmentat Conveni tipus, als
efectes d’incloure entre els serveis que s’ofereixen als ens conveniats, la Gestió
Digital de la Despesa i el Servei d’elaboració de l’inventari de béns i drets del
Municipi. Aquest acord (núm. 175/15) fou publicat al BOPB de 15 d’abril de 2015.
5. En data 18 de desembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar una modificació del protocol complementari de l’esmentat Conveni tipus,
als efectes de continuar ampliant el contingut de les prestacions dels serveis oferts.
Es va afegir la prestació de suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA, i
es van redissenyar alguns serveis que ja existien. Aquest acord (núm. 734/17) fou
publicat al BOPB de 27 de desembre de 2017.
6. La Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre del règim jurídic del sector
públic, estableixen tot un conjunt d’obligacions per a totes les administracions
públiques que impliquen una veritable transformació digital dels procediments
administratius i dels expedients i documents que els sustenten.
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, cooperació i assistència als municipis del seu àmbit territorial.
En concret, d’acord amb la redacció donada a l’esmentat article 36 per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, LRSAL, desplega la competència pròpia de prestació de serveis
d’administració electrònica en municipis amb població inferior a 20.000 habitants.
La Diputació de Barcelona, a través del Gabinet d’Innovació Digital, ofereix als ens
locals de la demarcació serveis de suport a la transformació digital per facilitar-los el
compliment de les seves obligacions en matèria de tramitació electrònica d’acord
amb la normativa aplicable, i en general, per millorar la gestió d’aquestes
institucions aprofitant les potencialitats de l’ús dels mitjans electrònics.
En aquest marc, SeTDiBa és el conjunt de serveis d’administració digital, de
prestació continuada, que ofereix Diputació als ajuntaments de menys de 5.000
habitants i entitats municipals descentralitzades que inclou:
 Implantació del model de treball e-SET.
 Implantació de les eines que donen suport al model: registre i gestor
d’expedients.
 Integració progressiva amb la resta de serveis i sistemes que ofereix la pròpia
Diputació.
 Integració amb els serveis i sistemes que ofereix el Consorci d’Administració
Oberta de Catalunya: e-NOTUM, e-TAULER, iARXIU, e-TRAM, EACAT, VIA
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OBERTA,... a més dels que s’hi puguin incorporar en el futur, proveïts pel
mateix Consorci o per altres institucions.
 Els serveis de suport permanent als ajuntaments, tant en la part funcional com
en temes d’administració digital.
L’accés a SeTDiBa es realitza mitjançant sol·licitud de l’ens local al recurs de
prestació continuada del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de la
Diputació de Barcelona SeTDiBa: serveis de suport a la Transformació Digital de la
Diputació de Barcelona, que porta aparellada l’adhesió al protocol que recull els
compromisos de la Diputació i dels corresponents ens locals que els volen utilitzar.
Aquest protocol recull que en el cas que els ens que resultin, d’acord amb l’establert
al Catàleg de Serveis, beneficiaris del suport SeTDiBa, i hagin sol·licitat a més, el
recurs de Gestió digital de la despesa, d’acord amb el Protocol complementari al
conveni tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica
local (ASGEL) de la Diputació de Barcelona, la implantació d’ambdós recursos es
farà de forma coordinada entre el Gabinet d’Innovació Digital i el Servei
d’Assistència Econòmico-Financera.
7. Actualment les implantacions de la Gestió Digital de la Despesa estan regulades a
l’apartat c) punt 3 del protocol complementari al conveni tipus ASGEL, amb un
format que fa difícil la coordinació amb la implantació del servei SetDiba, per la qual
cosa es fa necessari modificar el procediment d’implantació de la Gestió Digital de
la Despesa en els casos en què l’entitat local hagi sol·licitat també el servei
SetDiba.
En aquests casos, un cop feta la petició de la implantació de la Gestió Digital de la
Despesa per part de l’entitat local, i acceptada per part del Servei d’Assistència
Econòmico-Financera, es procedirà a efectuar la seva implantació de forma
coordinada amb el servei SetDiba.
Fonaments de dret
1. L’art. 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que es requereix la majoria absoluta del Ple per a l’acceptació dels
encàrrecs de gestió.
2. D’acord amb els articles 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del regim local, i 91.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, la Diputació de
Barcelona té assignades les competències d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis.
3. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals en la Junta de Govern, en
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virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.1) de la Refosa núm. 1/2018 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 7048/2018, de data 9 de
juliol de 2018 (publicat al BOPB de 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del protocol complementari al conveni tipus sobre
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), per
adaptar el seu contingut al programari SetDiba (conjunt de serveis d’administració
digital, de prestació continuada, que ofereix Diputació als ajuntaments de menys de
5.000 habitants i entitats municipals descentralitzades), tot afegint a l’apartat c)
(Tramitació de les sol·licituds), punt 3, el paràgraf següent:
“En el supòsit d’entitats que hagin sol·licitat el servei SetDiba, es procedirà a realitzar la
implantació de forma conjunta i coordinada amb la dels esmentats serveis. Per a la resta
d’entitats es seguirà el següent procediment:”

Així doncs, el Protocol del Conveni de l’assumpció de l’Assistència a la Gestió
Econòmica Local (ASGEL), queda redactat com es transcriu a continuació:
“Protocol del Conveni de l’assumpció de
l’Assistència a la Gestió Econòmica Local (ASGEL)
a) Consideracions Generals
L’Assistència a la Gestió Econòmica Local (per acrònim ASGEL) té per objectiu contribuir a
la millora de la gestió econòmica de les entitats locals, per això posa a disposició dels
Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Comarcals, Consorcis i altres entitats locals amb seu
a la província de Barcelona (en endavant, Ens Local) una sèrie de serveis que incideixen
especialment en els sistemes d’informació de l’àmbit econòmic i financer.
La prestació d’aquests serveis comporta, sovint, la utilització de dades, per part de la
Diputació de Barcelona, que són propietat de l’Ens Local que rep l’actuació de suport.
Aquestes dades estan en ocasions subjectes a la llei de Protecció de Dades Personals, o
són dades que tenen una rellevància per a l’Ens Local, fets que motiven la seva protecció
amb un tractament especialment confidencial.
El present protocol és complementari al Conveni ASGEL i regula el funcionament d’aquests
serveis, considerant aquells aspectes que per motius pràctics no s’inclouen en el conveni.
b) Serveis d’assistència prestats
1. Serveis d’assistència als Ens o Organismes locals:
1.1
1.2

El suport a la gestió comptable
El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

El suport a la gestió financera
El suport al tractament de l’inventari
El suport en matèria de subvencions
El suport en l’obtenció dels costos de serveis
El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA
El suport en gestió digital de la despesa
El suport en l’obtenció del cost efectiu
La realització d’estudis econòmics i financers
La realització d’inventaris de béns
La formació i assessorament en matèria econòmica i financera

1.1.

El suport a la gestió comptable

El suport a la gestió comptable consisteix en l’assessorament i assistència en matèria
econòmica i comptable, per tal de generar una informació comptable el més acurada
possible, dins dels termes legalment establerts.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats
als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de
les dades associades al mateix.
1.2.

El servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT)

El suport a la recepció de factures per mitjans electrònics permet la tramesa i facilita
la gestió de factures electròniques provinents de qualsevol dels proveïdors de l’Ens
Local. Aquest servei es regirà per les condicions de la prestació establertes en el
conveni signat entre el Consorci AOC i la Diputació de Barcelona, vigent en cada
moment.
1.3.

El suport a la gestió financera

El suport a la gestió financera consisteix en l’assessorament i assistència en la
contractació i gestió dels passius financers.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats
als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de
les dades associades al mateix.
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1.4.

El suport al tractament de l’inventari

El suport a la gestió del tractament de l’inventari consisteix en l’assessorament i
assistència en la gestió dels actius econòmics, la seva correspondència amb
l’immobilitzat comptable, i la generació del compte patrimonial.
Es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta tasca, instal·lats
als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i l’assistència en
aquest àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i
salvaguarda de les dades associades al mateix.
1.5.

El suport en matèria de subvencions

El suport en matèria de subvencions consisteix en l’assessorament i assistència en la
gestió de les subvencions concedides per l’entitat, facilitant la seva tramitació, control
i seguiment i assolint la informació requerida per la Base Nacional de Subvencions en
els formats adients.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca,
instal·lats als servidors de la Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en la
forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de les dades
associades al mateix.
1.6.

El suport en l’obtenció dels costos dels serveis

El suport a l’obtenció del cost dels serveis consisteix en l’assessorament i assistència
en el tractament de les despeses i ingressos i en l’ús dels programaris, per tal
d’obtenir el cost dels serveis prestats, d’acord amb la normativa vigent que determina
la informació a incorporar a la Memòria Comptable.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta
tasca instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de
les dades associades al mateix.
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1.7.

El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA

El suport en el Sistema Immediat d’Informació de l’IVA consisteix en l’assessorament i
assistència en el tractament de les despeses i ingressos subjectes a IVA i en el l’ús
dels programaris, per tal de generar la informació adequada sobre l’IVA suportat i
repercutit, d’acord amb la normativa vigent que determina la informació a trametre pel
SII.
En l’actualitat, es facilita a l’Ens Local accés als programaris específics per aquesta
tasca instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de
les dades associades al mateix.
1.8.

El suport en gestió digital de la despesa

El suport digital de la despesa consisteix, bàsicament en:
1er.- Impulsar la implementació de sistemes informàtics que conjuguin la gestió
documental digital, la signatura electrònica i firma certificada.
2n.- L’assessorament i assistència en la gestió dels expedients de tramitació de la
despesa de l’entitat processats amb els mitjans digitals i signatura electrònica, en
programaris facilitats per la Diputació de Barcelona esmentats en el punt anterior,
facilitant la seva tramitació, control i seguiment.
Dins d’aquest servei es diferencia la fase inicial d’implantació, que es realitza
mitjançant una actuació de consultoria per definir i ajustar el model de gestió a cada
entitat, de la fase de suport i assistència, un cop el sistema ja està en funcionament,
que queda dins de les altres línies de suport del servei.
L’actuació de consultoria sols comprèn la corresponent a la primera instal·lació, i serà
finançada per la Diputació. Les modificacions posteriors del sistema hauran de
comptar amb la conformitat de la Diputació de Barcelona, però cada entitat les haurà
de negociar amb l’empresa que realitza el servei de manteniment.
1.9.

El suport en l’obtenció del cost efectiu

El suport a l’obtenció del cost efectiu consisteix en l’assessorament i assistència en el
tractament de les despeses associades al servei públic i ús dels programaris, per tal
d’obtenir el cost efectiu, d’acord amb la normativa vigent.
Es facilita a l’Ens Local, accés als programaris específics per aquesta tasca instal·lats
als servidors de Diputació de Barcelona, mitjançant via telemàtica.
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És competència de l’Ens Local la introducció de les dades i operacions adients per
mantenir la informació al dia.
És competència de la Diputació de Barcelona l’assessorament i assistència en aquest
àmbit, en la forma d’utilitzar el programari, així com el manteniment i salvaguarda de
les dades associades al mateix.
1.10. La realització d’informes econòmico-financers i de plans de viabilitat
econòmica local.
La realització d’estudis econòmics i financers són actuacions puntuals i concretes
sobre les dades de l’Ens Local o entitats de la seva dependència. Aquestes
actuacions es regulen per uns requeriments de col·laboració amb l’Ens Local
sol·licitant, que són lliurats en iniciar-se l’actuació. Dins d’aquest es contemplen:
 Informe econòmico-financer. És un estudi referit al darrer exercici tancat i
aprovat, orientat a valorar tècnicament la situació econòmica i financera de
l’Ens Local, en què es proposen possibles ajustaments als estats aprovats, per
tal d’assolir una millora en l’aplicació de la normativa comptable de l’Ens Local.
 Informe de pla de viabilitat econòmica local. És un estudi ajustat a la normativa
vigent, consistent en la proposta de mesures orientades a sanejar les finances
de l’Ens Local i a mantenir els equilibris financers necessaris per assegurar la
viabilitat econòmica a llarg termini.
Si és necessari, l’estudi s’adapta per fer la funció d'un Pla Econòmic i Financer
o d'un Pla de Sanejament, segons els casos, i s’orienta i assessora en la seva
tramitació als efectes de la tutela financera.
Per la realització d’aquestes actuacions, cal disposar del tancament de l’exercici
corresponent a l’any anterior a l’actual.
1.11. L’elaboració d’inventari de béns
L’entitat local ha de poder dur una gestió i control dels seus béns disposant de
l’oportú inventari de béns i drets que, segons disposa la normativa vigent, ha de
detallar de forma individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en
la seva comptabilitat. L’Inventari és, doncs, un estudi d’aflorament dels béns i drets,
de qualsevol naturalesa, que constitueixen el patrimoni de l’entitat, elaborat segons
els criteris de gestió que regulen el servei descrit en el punt 1.4, i buscant deixar a
l’entitat en condicions d’iniciar l’ús d’aquest servei.
1.12. La formació i assessorament en matèria econòmica i financera
Les actuacions de formació i assessorament es consideren complementàries a totes
les exposades, buscant assolir augmentar el nivell tècnic del personal de l’Ens Local,
per tal de millorar la seva gestió comptable, econòmica i financera, a més d’avançar
en l’aprofitament de les diferents actuacions que s’ofereixen. Aquestes actuacions
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estan dirigides exclusivament a personal administratiu, tècnic i responsables polítics
adscrits als Ens Locals de l’Administració Local de la Província de Barcelona.
2. Trets específics de les actuacions de consultoria
Les actuacions descrites en els punts 1.8, en la seva fase d’implantació, i els 1.10 i 1.11
requereixen d’una col·laboració per part de l’entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada.
Un cop aprovada l’actuació, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible
la seva realització, Diputació de Barcelona anul·larà l’actuació si es considera que el nivell
de col·laboració de l’entitat sol·licitant no és l’adequat.
Quan en aquestes actuacions hi participin empreses externes, es facilitarà a l’Ens Local un
requeriments de col·laboració que permetin el compliment dels terminis d’execució previstos
en el contracte amb l’empresa col·laboradora, podent-se suspendre l’actuació cas de que la
manca de col·laboració de l’Ens Local impedeixi el compliment d’aquests terminis.
c) Tramitació de les sol·licituds
1. Programari comptable i mòduls associats (punts 1.1 a 1.7)
Aquestes actuacions s’ofereixen als Ens Locals de la Província de Barcelona, llevat dels
Ajuntaments amb una xifra de població superior a 30.000 habitants. Quan un Ens Local
vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà fer la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal
de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’Alcalde-President. Un cop acceptada la
sol·licitud caldrà aprovar el Conveni ASGEL.
Pels Ens Locals que reuneixin els requisits per sol·licitar aquests serveis, el fet d’aprovar el
Conveni ASGEL amb la Diputació, implica la petició del suport a la gestió comptable.
Es prestaran amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona. No
obstant, els Ens Locals podran renunciar-hi, havent d’instal·lar els programaris en els equips
informàtics de les seves seus. En aquesta modalitat, el manteniment i la salvaguarda de
dades associades serà a càrrec del propi Ens Local, i no seran d’aplicació els punts 3, 6 i 8
de l’apartat c) i els punts 1 a 10 de l’apartat d) d’aquest Protocol.
Quan l’Ens Local, havent aprovat el Conveni ASGEL, desitgi rebre suport en l’àmbit de
serveis previstos en els punts 1.2 a 1.7 de l’apartat b) anterior sols caldrà que l’Interventor, o
Secretari – Interventor, faci la sol·licitud per mitjà de la Plataforma Municipal de Tràmits de
Diputació de Barcelona. Un cop rebuda la petició, el conveni inclourà les noves actuacions
de suport, mentre l’Ens Local no notifiqui el contrari.
2. Singularitats per la recepció de factures per via electrònica (punt 1.2)
Pel que respecta al servei de recepció de factures per via electrònica (e.FACT), l’Ens Local,
un cop efectuada la sol·licitud assenyalada el punt anterior, haurà de prendre l’acord
administratiu corresponent, d’acord amb el model tipus de resolució aprovat per la Diputació
de Barcelona, i trametre a la mateixa aquesta resolució conjuntament amb el justificant
d’haver enviat, a través de l’EACAT, el formulari d’adhesió requerit pel consorci AOC, per tal
de donar d’alta a l’Entitat sol·licitant d’aquest servei.
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Posteriorment i una vegada facilitat per Diputació de Barcelona l’enllaç electrònic
corresponent, l’Ens Local es compromet a publicar aquest enllaç a la seva seu electrònica,
cap a la bústia de lliurament de factures del servei e.FACT, que garanteixi que qualsevol
empresa proveïdora pugui enviar a l’organisme receptor factures en format electrònic.
3. Gestió digital de la despesa (punt 1.8)
Les actuacions previstes d’implantació de la Gestió Digital de la Despesa sols podran ser
sol·licitades per Ens Locals amb Conveni ASGEL aprovat, i utilització del programari
comptable en xarxa.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per
l’Alcalde-President. Un cop completada la fase inicial, no caldrà una nova petició per rebre el
suport en aquest àmbit de servei.
En el supòsit d’entitats que hagin sol·licitat el servei SetDiba, es procedirà a realitzar la
implantació de forma conjunta i coordinada amb la dels esmentats serveis. Per a la resta
d’entitats es seguirà el següent procediment:
A la fi de cada trimestre natural totes les sol·licituds rebudes en aquest període inicial seran
puntuades segons els següents paràmetres:
(a) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 8 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 8 punts en base a la data dels 3 darrers tancaments comptables
efectuats dins la xarxa de Diputació.
2. Paràmetres de puntuació:
Per cada tancament comptable realitzat a la xarxa comptable de Diputació dels
exercicis "n-3" a "n-1", sent "n" l'any en curs, s’assignaran 3 punts, minorats pel
resultat de multiplicar el nombre del mes en què s’ha efectuat el tancament per
0,3.
(b) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 6 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base a la gestió tributària cedida a l’ORGT.
2. Paràmetres de puntuació:
 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost,
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 4 punts.
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 0,5 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,3 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del
pressupost. Màxim 2 punts.
(c) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts.
1. Criteri:
Un màxim de 6 punts en base als mòduls utilitzats associats al programari
comptable.
2. Paràmetres de puntuació:
1,5 punts per cada mòdul actiu, a 1 de gener anterior, d’entre els que es descriuen
en els punts 1.2 al 1.5 de l’apartat b) d’aquest protocol.
(d) Antiguitat de la sol·licitud d’actuació. Màxim 10 punts.
A raó d’un punt per mes transcorregut des de la data d’entrada, en el Registre de
Diputació de Barcelona, de la petició d’actuació de l’entitat local. Per ajuntaments fins
a 1.000 habitants se sumaran dos punts per mes transcorregut.
En cas d’igualtat de puntuació entre dos ens peticionaris s’ordenarà i es donarà prioritat a la
data de recepció de la petició d’actuació a la Diputació.
En cas d’igualtat en la data i la puntuació es donarà prioritat a les entitats de menor
població.
Per entitats que no són Ajuntaments, s’utilitzarà com a població la major dels Ajuntaments
que en formen part o del seu àmbit territorial.
Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la llista de
sol·licituds ordenades de major a menor puntuació. Tanmateix, almenys les sol·licituds
situades en els tres primers llocs no seran objecte de reordenació i resten a l’espera de
poder-se iniciar l’actuació en l’ordre corresponent.
4. Cost efectiu (punt 1.9)
Aquesta actuació podrà ser sol·licitada per qualsevol Ens Local de la demarcació territorial
de la Diputació de Barcelona.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona signada per l’AlcaldePresident. Per rebre aquesta actuació no serà requisit haver signat el present conveni, no
obstant, Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de
l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest conveni. Això no
obstant, la Diputació en podrà fer ús als efectes del que preveu l’article 36.1.h) de la LRBRL.
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Es prestarà amb els programaris instal·lats als servidors de Diputació de Barcelona, no
contemplant-se altres tipus d’instal·lació dels programaris en aquest cas.
5. Estudis econòmics i financers (punt 1.10)
Els Informes econòmics i financers podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. No obstant queda limitat a una actuació
per entitat i legislatura, llevat que existeixin raons de gestió extraordinàries, singulars o de
gravetat que justifiquin una segona actuació. En qualsevol cas l’abast de l’actuació sempre
es limita al darrer exercici liquidat i no inclou els ens dependents.
Els Plans de Viabilitat Econòmica podran ser sol·licitats per qualsevol Ens Local de la
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona. En aquest cas l’abast de l’actuació
sempre serà el grup municipal consolidable als efectes dels controls d’estabilitat, parteix del
darrer exercici liquidat i comprèn l’exercici corrent més 1, 3 o 5 exercicis futurs.
Per a aquestes actuacions s’obriran convocatòries anuals cada 1 d’octubre de l’any
precedent fins a 30 de setembre de l’exercici corresponent. Per realitzar-se l’actuació caldrà
haver liquidat l’exercici anterior al de la data d’inici de l’actuació.
Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l’actuació dins de la vigència de la
convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent. Quan una petició no s’hagi
pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30 de
setembre, la petició restarà anul·lada d’ofici.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà adreçar una petició per via
telemàtica de la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per
l’Alcalde-President, en la convocatòria oberta en el moment de la petició.
L’ordre d’actuació es regirà per la data de recepció de la mateixa i el compliment dels
requeriments tècnics per la seva elaboració. No obstant es podrà donar prioritat a les
entitats amb una situació econòmica deteriorada.
6. Elaboració d’inventaris (punt 1.11)
Queda limitat a Ajuntaments fins a 5.000 habitants amb Conveni ASGEL aprovat, utilització
del programari comptable en xarxa, i limitada a una sola actuació per entitat.
Quan un Ens Local vulgui sol·licitar aquesta actuació caldrà una petició per via telemàtica de
la Plataforma Municipal de Tràmits de Diputació de Barcelona, signada per l’AlcaldePresident.
La Diputació de Barcelona aplicarà tant a les dades rebudes, com a les resultants de
l’actuació, el tractament confidencial i protecció de dades previst en aquest conveni.
A la fi de cada trimestre natural totes les sol·licituds rebudes en aquest període seran
puntuades segons els mateixos paràmetres descrits en el punt c) (Tramitació de les
sol·licituds), apartat 3 (Gestió digital de la despesa), d’aquest protocol.
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Un cop puntuades es publicarà, a traves de la xarxa de suport comptable, la llista de
sol·licituds ordenades de major a menor puntuació, llista que s’anirà actualitzant
trimestralment en funció de les sol·licituds rebudes en el període. Tanmateix, almenys les
sol·licituds situades en els tres primers llocs no seran objecte de reordenació i restaran a
l’espera de poder-se iniciar l’actuació en l’ordre corresponent.
7. Formació i assessorament en matèria econòmica i financera (punt 1.12)
Aquestes actuacions podran ser sol·licitades per qualsevol Ens Local de la demarcació
territorial de la Diputació de Barcelona.
El personal d’aquestes entitats interessats en les mateixes hauran d’efectuar la inscripció a
les diferents actuacions que comprenen l’oferta formativa anual per mitjà de la plataforma
GESTFORMA de la Diputació de Barcelona.
8. Gestió d’usuaris dels programaris de l’ASGEL
Per a la realització de les actuacions lligades a la utilització de programaris informàtics, la
Diputació de Barcelona facilitarà els accessos necessaris a l’Ens Local al/s programari/s
adient/s, que compren/en mòduls i funcionalitats específiques per a la realització de les
tasques incloses en les mateixes.
Les peticions d’alta i modificació d’usuaris es realitzarà per l’aplicació de gestió d’usuaris
SVUS, d’acord amb la regulació de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius de la Diputació de Barcelona.
d) Obligacions inherents a la prestació dels serveis
1.

Correspon a l’Ens Local la introducció de les dades necessàries per la gestió adequada
de cada àmbit, on rep l’assistència.

2.

Correspon a la Diputació de Barcelona, l’assistència i assessorament en el tractament
de les dades, assegurar la seva salvaguarda, coherència i facilitar els processos
necessaris pel correcte tractament i obtenció dels estats necessaris per la gestió de
l’Ens Local.

3.

Correspon a l’Ens Local la realització del tancament de l’exercici comptable. És
responsabilitat de l’Ens Local la informació continguda al sistema en el moment del
tancament, i que generarà els estats comptables anuals. Un cop realitzat el tancament,
no podrà anul·lar-se, ni modificar-se les dades que configuren els estats anuals.

4.

Correspon a la Diputació de Barcelona assegurar, especialment en el tancament, la
coherència de dades i, per tant, la consistència dels estats anuals obtinguts. Diputació
de Barcelona, facilitarà a l’Ens Local, de forma prèvia a la realització del tancament, un
estat resum de les dades econòmiques i financeres més rellevants per tal de facilitar-li
la seva tasca.
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5.

Si l’Ens Local procedeix a realitzar el tancament d’un exercici comptable sense previ
avís als equips de suport de la Diputació de Barcelona, aquesta restarà alliberada de
les obligacions expressades en el punt anterior.

6.

La Diputació de Barcelona realitzarà còpies de seguretat periòdiques de les bases de
dades per garantir-ne la integritat. La comesa d’aquestes còpies no podrà ser en cap
moment una salvaguarda contra errors d’operatòria o d’enregistrament de les dades.

7.

A partir del 30 de setembre de cada exercici, es procedirà a renovar les bases de
dades que estan a disposició de l’Ens Local, si aquest ha realitzat, abans d’aquesta
data, el tancament de l’exercici anterior a l’any en curs.

8.

Quan l’Ens Local realitzi el tancament comptable d’un exercici amb data posterior al 30
de setembre de l’any següent, la renovació de bases es realitzarà a final de trimestre
on ha realitzat el tancament.

9.

S’entén per renovació de bases de dades, la instal·lació de l’exercici “n+2”, en la xarxa
telemàtica, per tal de poder elaborar el pressupost per part de l’Ens Local.

10. La Diputació de Barcelona facilitarà a l’Ens Local, en la fase prèvia al tancament, la
conciliació entre la comptabilitat i la informació continguda en les eines de suport a la
gestió financera i al tractament comptable de l’inventari, si l’Ens Local ha optat per
rebre suport en aquests àmbits. Quan això no sigui possible, per manca de
col·laboració, de l’Ens Local, la Diputació de Barcelona restarà facultada a retirar el
suport i els accessos per via telemàtica als programaris d’aquests àmbits a l’Ens Local.
11. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de decidir en tot moment, quines són
les millors eines i programaris a utilitzar per la realització de les diferents actuacions
incloses en l’ASGEL, podent modificar-se o substituir-se qualsevol d’elles en tot
moment, sense més limitació que la de facilitar formació adequada als usuaris, en el
cas dels programaris que són d’accés per part del personal de l’Ens Local.
12. La Diputació de Barcelona comunicarà anualment, de la forma que resulti escaient,
l’oferta formativa de l’ASGEL, als efectes que els Ens Locals puguin fer una previsió de
llurs recursos amb l’anticipació suficient.
e) Modificacions del protocol
Les modificacions del present protocol es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”

Segon. PUBLICAR l’anunci de l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una
addenda al conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci
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Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CFTC), per a la realització
del projecte PECT “BCN SMART RURAL”.- 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. El 30 de març de 2017, per acord de la Junta de Govern, es va aprovar el dictamen
pel qual es proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (denominat anteriorment Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya), amb l’objecte de regular la participació de la Diputació de
Barcelona al finançament del projecte PECT “BCN SMART RURAL” en col·laboració
amb les esmentades entitats.
2. El 19 d’abril de 2018 la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la resolució definitiva del projecte PECT «BCN SMART RURAL», que va ser
comunicada a la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2018, amb una
subvenció per import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT
TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.464.135,82).
3. En data 22 de maig de 2018 la Diputació de Barcelona va procedir a l’acceptació de
la subvenció atorgada per resolució definitiva de la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya, emmarcada en la RIS3CAT i en el programa
operatiu FEDER 2014-2020 del Projecte PECT «BCN SMART RURAL», per un import
de un milió quatre-cents seixanta-quatre mil cent trenta-cinc euros amb vuitanta-dos
cèntims (1.464.135,82 €).
4. Per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, es va aprovar una
addenda del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona,
l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya, per a la realització del projecte PECT "BCN SMART
RURAL" amb l’objecte d’aprovar la despesa a finançar per part de la Diputació de
Barcelona en conseqüència de l’aprovació definitiva del projecte esmentat, així com
les obligacions que se’n derivaven de l’acceptació del mateix. Dita addenda va ser
signada per les parts en data de 30 de juliol de 2018.
5. La Diputació de Barcelona va trametre l’esmentat conveni al Registre de Convenis
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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6. Degut a que s’ha detectat un error material en la codificació de les partides
ressenyades i en l’ajustament d’alguns dels imports de l’addenda al conveni aprovada
en Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, es fa necessari modificar el seu text.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de Àrea de Presidència Secretaria General 295 la Llei municipal i de règim local de
Catalunya que disposen com a principi d’actuació de les administracions públiques la
cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les
seves funcions, els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els
convenis de cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres
administracions públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de
les competències legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon a la
Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4. j) de la Refosa 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm 7048, de data
9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018.
3. Vist l’apartat 4.1.4 d) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018) quant a la facultat de la presidència
delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat per a signar la modificació de l’addenda.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació de l’addenda al conveni de col·laboració subscrit
entre la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per a la realització
del projecte PECT “BCN SMART RURAL”, aprovada per acord de la Junta de Govern
de data 19 de juliol de 2018, en base a una errada material detectada en la codificació
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de les partides ressenyades i en l’ajustament d’alguns dels imports del seu text,
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“MODIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE
CATALUNYA (ARCA) I EL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA (CFTC, DENOMINAT ANTERIORMENT CENTRE
TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA), PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE
PECT “BCN SMART RURAL”, PER A UN ERROR MATERIAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, com a beneficiària i anomenada entitat representant del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (en endavant, PECT), amb NIF P800000-B, representada per l’Il.lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, facultat d’acord amb la Refosa
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència núm 7048,
de data 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari
delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sanchez , en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència núm 3299/18, de data 13 d’abril de 2018.
ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA), com a entitat sòcia
beneficiària del PECT, amb NIF G43722453, domiciliada al carrer Pujada del Seminari s/n,
25280 Solsona (Lleida), representada pel seu President accidental Sr. Francesc Benet i
Ribé, el qual actua en virtut dels poders que se li han atorgat d’acord amb lo establert en els
articles 19 i 21 dels Estatuts d’aquesta Associació, inscrita al Registre d’Associacions de
Lleida amb el número 32236-J/3.
EL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA
(CTFC) (denominat anteriorment CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA), i
modificada la seva denominació segons canvi d’Estatuts i publicada la mateixa al DOGC
núm. 7464 de 29 de setembre de 2017), com a entitat sòcia beneficiària del PECT, amb NIF
Q7550005H, domiciliat a la carretera Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona
(Lleida), representat pel seu Director General Sr. Antonio Trasobares, que actua en virtut del
previst al Reglament Orgànic i Funcional del CTFC publicat al BOPL número 238 de 12 de
desembre de 2014.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Per acord de la Junta de Govern de data 30 de març de 2017 es va aprovar el dictamen
pel qual es proposava l’aprovació del conveni de col•laboració entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya (denominat anteriorment Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya), amb l’objecte de regular la participació de la Diputació de Barcelona al
finançament del projecte PECT «BCN SMART RURAL», en col·laboració amb les
esmentades entitats.
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II. El 19 d’abril de 2018 la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la resolució definitiva del projecte PECT «BCN SMART RURAL», que va ser
comunicada a la Diputació de Barcelona en data 25 d’abril de 2018, amb una subvenció per
import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA-CINC
EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.464.135,82).
III. En data 22 de maig de 2018 la Diputació de Barcelona va procedir a l’acceptació de la
subvenció atorgada per resolució definitiva de la Direcció General d’Administració Local de
la Generalitat de Catalunya, emmarcada en la RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER
2014-2020 del Projecte PECT «BCN SMART RURAL», per un import de un milió quatrecents seixanta-quatre mil cent trenta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (1.464.135,82 €).
IV. Per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, es va aprovar una
addenda del conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona,
l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de Catalunya, per a la realització del projecte PECT "BCN SMART
RURAL" amb l’objecte d’aprovar la despesa a finançar. Dita addenda va ser signada per les
parts en data de 30 de juliol de 2018.
V. La Diputació de Barcelona va trametre l’esmentat conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
VI. Degut a que s’ha produït un error material en la codificació de les partides ressenyades i
en l’ajustament d’alguns imports de l’addenda al conveni aprovada en Junta de Govern de
data 19 de juliol de 2018, es fa necessari modificar el seu text.
VII.- La minuta d’addenda al conveni ha estat aprovada per Acord de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona, de data……………………….
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquesta addenda al conveni, que es regirà pels següents
PACTE
Únic.- MODIFICAR, per error material, els pactes segon i quart de l’addenda al conveni de
col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC) denominat anteriorment Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, aprovada per
acord de la Junta de Govern de 19 de juliol de 2018, el text definitiu dels quals és el
següent:
Pacte segon:
-

Per part de la Diputació de Barcelona:
Com a líder del projecte PECT “BCN SMART RURAL”, i tenint en compte que dins del
Pla de Mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona un dels objectius estratègics
és el de facilitar l’establiment d’un model territorial equilibrat i sostenible, la Diputació
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de Barcelona donarà suport tècnic, econòmic i tecnològic a les entitats participants en
el projecte, com a coneixedora i impulsora de polítiques d’ordenació del territori que
es desenvolupen dins del marc de la gestió territorial sostenible.
La Diputació de Barcelona, com a entitat representant del projecte PECT “BCN
SMART RURAL”, atorgarà un ajut econòmic a l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA), per import de SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CATORZE
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (657.014,27 €). Aquest import es correspon amb
el cost de les actuacions que coordina aquesta entitat i que no són finançades en
aquesta convocatòria pels fons FEDER.
La Diputació de Barcelona, com a representant del projecte PECT “BCN SMART
RURAL”, atorgarà un ajut econòmic al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC) per import de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL
NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (252.969,31 €).
Aquest import es correspon amb el cost de les actuacions que coordina aquesta
entitat i que no són finançades en aquesta convocatòria pels fons FEDER. Totes les
actuacions es refereixen al projecte PECT “BCN SMART RURAL”.
La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest conveni amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries:
(ARCA) 2018: G/50405/4140A/48904. G/50405/4140A/48904, G/50405/4140A/48904
i G/50405/4140A/48904, en els pressupostos 2019, 2020 i 2021, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
(CTFC) 2018: G/50405/4140A/45300. G/50405/4140A/45300, G/50405/4140A/45300 i
G/50405/4140A/45300, en els pressupostos 2019, 2020 i 2021 condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
-

Per part de l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA)
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), com a entitat sòcia
beneficiària del PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una
despesa per import total d’UN MILIÓ SEIXANTA-DOS MIL VUIT-CENTS SETANTACINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (1.062.875,37 €), més l’IVA que
correspongui.

-

Per part del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), com a entitat sòcia beneficiària
del PECT, haurà d’executar en realització del present projecte una despesa per
import total de CINC-CENTS CINC MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (505.938,62 €), més l’IVA que correspongui.

-

Obligacions comunes a l’Associació d’Iniciatives rurals de Catalunya (ARCA>) i al
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
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Pacte quart:
Es faran quatre pagaments, repartits anualment dins dels quatre anys de durada del
projecte, amb la següent proporció:
Respecte a l’ARCA:
-

L’import corresponent a l’exercici 2018 (262.805,71 € corresponent al 40% de l’aportació
total), es farà efectiu a la signatura d’aquesta addenda i dins de l’exercici 2018.

-

L’import corresponent a l’exercici 2019 (197.104,28 €, corresponent al 30% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (98.552,14 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (98.552,14 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2020 (131.402,85 €, corresponent al 20% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (65.701,43 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (65.701,42 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2021 (65.701,43 €, corresponent al 10% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (32.850,72 €) a l’inici de l’any; i el 50%
(32.850,71 €), restant una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

Respecte al CFTC:
-

L’import corresponent a l’exercici 2018 (101.187,72 € corresponent al 40% de l’aportació
total), es farà efectiu a la signatura d’aquesta addenda i dins de l’exercici 2018.

-

L’import corresponent a l’exercici 2019 (75.890,80 €, corresponent al 30% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (37.945,40 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (37.945,40 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2020 (50.593,86 €, corresponent al 20% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (25.296,93 €) a l’inici de l’any; i el 50%
restant (25.296,93 €), una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

-

L’import corresponent a l’exercici 2021 (25.296,93 €, corresponent al 10% de l’aportació
total), es farà efectiu en dos pagaments: un 50% (12.648,47 €) a l’inici de l’any; i el 50%
(12.648,46 €), restant una vegada es justifiqui la totalitat de l’import abonat en l’exercici
anterior.

La Comissió de seguiment del conveni, a la vista de les justificacions presentades, i abans
d’efectuar el pagament dels imports corresponents per a l’any 2019, 2020 i 2021, emetrà
anualment un informe, on es faci constar el compliment dels objectius de la col·laboració i
l’adequada aplicació dels fons econòmics previstos en el conveni.”
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Segon.- DEIXAR sense efecte els resolutius segon i tercer de l’acord de Junta de
Govern de data 19 de juliol de 2018 que aprovà l’addenda al conveni de col·laboració
subscrit entre la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
(ARCA) i el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC),
per a la realització del projecte PECT “BCN SMART RURAL, que és objecte de
modificació.
Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a favor de l’ASSOCIACIÓ
D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA), amb NIF G43722453, per un
import de SIS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS (657.014,27 €) concedit per a l’execució del projecte PECT “BCN SMART
RURAL”, amb el detall següent:
Any
2018
2019
2020
2021

Partida
pressupostària
G/50405/4140A/48904
G/50405/4140A/48904
G/50405/4140A/48904
G/50405/4140A/48904

Operació comptable
1803003552/1
1803003552/3
1803003552/5
1803003552/7

Import
262.805,71 €
197.104,28 €
131.402,85 €
65.701,43 €

condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; així mateix declarar la pluriennalitat
de la despesa.
Quart.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa a favor del CONSORCI CENTRE DE
CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA (CTFC), amb NIF Q7550005H
de per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTANOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (252.969,31 €) concedit per a l’execució
del projecte PECT “BCN SMART RURAL”, amb el detall següent:
Any
2018
2019
2020
2021

Partida
pressupostària
G/50405/4140A/45300
G/50405/4140A/45300
G/50405/4140A/45300
G/50405/4140A/45300

Operació comptable
1803003552/2
1803003552/4
1803003552/6
1803003552/8

Import
101.187,72 €
75.890,80 €
50.593,86 €
25.296,93 €

condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; així mateix declarar la pluriennalitat
de la despesa.
Cinquè.- NOTIFICAR el contingut de la present resolució a les parts signants del
conveni, als efectes del seu coneixement i posterior formalització de l’addenda del
conveni per les parts. Per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
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Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals
representants d’ambdues entitats participants.
Sisè.- COMUNICAR, una vegada l’addenda al conveni hagi estat completament
formalitzat amb la seva signatura pels legals representants de totes les parts, a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’associació
Green Building Council España, per als anys 2018-2021.- 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:
“És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i
ss. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica
i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són propis.
La Diputació de Barcelona disposa del Pla estratègic de relacions internacionals 20172020, aprovat pel Ple el 26 d’octubre de 2017, que té com a una de les seves
motivacions l’acció conjunta davant reptes globals com els que recull l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible.
L’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible fixa diversos Objectius per al
Desenvolupament Sostenible (ODS), amb fites concretes a assolir en l’àmbit local.
Diputació de Barcelona s’ha compromès a assegurar que es promou un
desenvolupament real a nivell municipal d’aquest conjunt d’acords. En el llistat
d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, n’hi ha diversos en els que la
sostenibilitat mediambiental i la seva relació tant amb les infraestructures com amb els
assentaments humans es fa patent.
La Diputació de Barcelona està desenvolupant el projecte “Entorn Urbà i Salut”, de
forma pluridisciplinar i transversal entre diverses Àrees de la Corporació, amb l’objectiu
de promoure entorns saludables i que minimitzin factors ambientals que puguin
suposar un risc per a la salut de les persones, en línia també amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible ja esmentats.
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La Diputació de Barcelona, en l’exercici de les competències que té atribuïdes en
matèria de suport als municipis en l’àmbit d’equipaments, espai públic i territori i
motivada per tot el que s’ha exposat anteriorment, considera necessari aprofundir en la
promoció de la millora de la sostenibilitat mediambiental dels entorns habitats i de les
edificacions, des del punt de vista tant de la planificació urbana com del disseny de
l’espai públic i els edificis, en la seva concepció i en el seu manteniment.
Green Building Council España (GBCe) és una associació constituïda amb la
denominació “International Initiative for a Sustainable Built Environment – España” a
l’empara de la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, i
resta de normes complementàries, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar d’acord amb la legislació vigent sobre associacions i que s’ha constituït
sense ànim de lucre, aplicant la totalitat de les seves rendes i ingressos al compliment
de les seves finalitats, que són, en la línia amb les de l’Associació Internacional “World
Green Building Council”, de la qual constitueix el consell a Espanya.
L’associació GBCe té per finalitat contribuir al desenvolupament de la sostenibilitat
mediambiental i aconseguir implementar una edificació més sostenible.
En virtut de les anteriors consideracions i, segons la memòria justificativa de la Gerència
de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, la qual
s’ha incorporat a l’expedient, ambdues parts estan interessades en establir un marc de
col·laboració per a l’any 2018 i següents en relació amb els objectius i activitats que els
hi són confluents.
L’article 47.1 incís 2 de la Llei 40/2015 de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
disposa que no tenen la consideració de convenis, els protocols generals d’actuació o
instruments similars que impliquin meres declaracions d’intenció de contingut general o
que expressin la voluntat de les administracions i parts subscriptores per actuar amb un
objectiu comú, sempre que no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets
i exigibles.
Vist l'apartat 3.4.i.1) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, correspon a la
Junta de Govern a proposta de la Presidència, i per delegació d’aquesta, l’aprovació del
corresponent conveni marc.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la vicepresidenta
eleva a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Associació Green Building Council España (GBCe), per a l’any 2018 i següents, que
s’adjunta com a annex al present dictamen.
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Segon. NOTIFICAR la present resolució al GBCe per al seu coneixement i efectes.
ANNEX
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’ASSOCIACIÓ GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA
Reunits a Barcelona els representants de les entitats que intervenen:
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per:
l’Il·lm. Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona, Sr. Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm.
1/2018 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.
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll
Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria
(mandat 2015-2019 I), publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015.
I l’ASSOCIACIÓ GREEN BUILDING COUNCIL ESPAÑA, en endavant GBCe, representada
per:
D. Bruno Sauer, NIE XXX, en qualitat de Director General de l'associació GBCe, en nom i
representació de la mateixa, actuant segons el seu càrrec i amb poders i facultats suficients
per formalitzar el present conveni de col·laboració
EXPOSEN els següents antecedents i motivacions:
1. És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i dels articles 88 i ss. del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis per a la prestació dels serveis que els són propis.
2. La Diputació de Barcelona disposa del Pla estratègic de relacions internacionals 20172020, aprovat pel Ple el 26 d’octubre de 2017, que té com a una de les seves
motivacions l’acció conjunta davant reptes globals com els que recull l’Agenda 2030 per
al Desenvolupament Sostenible, i estableix com a un dels seus principis i prioritats:
“La promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del desenvolupament
des d’un enfocament territorial.
Les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona promouen models de
desenvolupament sostenible a la demarcació i a escala internacional, i especialment
incideixen en la dimensió local i regional d’aquests models des d’un enfocament territorial.
En l’àmbit intern, el Pla director de responsabilitat social de la Diputació recull aquest
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compromís i identifica les dimensions que s’han de treballar transversalment: laboral,
ambiental, econòmica i social.
L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible és el marc de referència internacional,
que es complementa amb les cimeres del clima COP 21 (en la qual s’adopta l’Acord de
París), COP 22 i la Nova Agenda Urbana, aprovada en la conferència d’Hàbitat III.
Contribuint a aquestes agendes, les relacions internacionals de la Diputació de Barcelona
impulsen iniciatives de desenvolupament urbà i rural que integren la cohesió social i la
sostenibilitat ambiental, especialment les manifestacions locals de problemes compartits,
com ara l’ocupació juvenil o els efectes del canvi climàtic.”
3. L’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible fixa diversos Objectius per al
Desenvolupament Sostenible (ODS), amb fites concretes a assolir en l’àmbit local.
Diputació de Barcelona s’ha compromès a assegurar que es promou un
desenvolupament real a nivell municipal d’aquest conjunt d’acords. En el llistat
d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, n’hi ha diversos en els que la sostenibilitat
mediambiental i la seva relació tant amb les infraestructures com amb els assentaments
humans es fa patent i especialment en els següents:
-

ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius,
segurs, resilients i sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

4. La Diputació de Barcelona està desenvolupant el projecte “Entorn Urbà i Salut”, de forma
pluridisciplinar i transversal entre diverses Àrees de la Corporació, amb l’objectiu de
promoure entorns saludables i que minimitzin factors ambientals que puguin suposar un
risc per a la salut de les persones, en línia també amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible ja esmentats.
5. La Diputació de Barcelona, en l’exercici de les competències que té atribuïdes en matèria
de suport als municipis en l’àmbit d’equipaments, espai públic i territori i motivada per tot el
que s’ha exposat anteriorment, considera necessari aprofundir en la promoció de la millora
de la sostenibilitat mediambiental dels entorns habitats i de les edificacions, des del punt de
vista tant de la planificació urbana com del disseny de l’espai públic i els edificis, en la seva
concepció i en el seu manteniment, per tal de:
a. Minimitzar l’empremta ecològica de les edificacions, responsables de bona part del
consum i esgotament de recursos naturals, energètics i de materials
b. Planificar espais urbans i assentaments humans sostenibles
6. GBCe és una associació constituïda amb la denominació “International Initiative for a
Sustainable Built Environment – España” a l’empara de la llei orgànica 1/2002 de 22 de
març, Reguladora del Dret d’Associació, i resta de normes complementàries, dotada de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar d’acord amb la legislació vigent sobre
associacions i que s’ha constituït sense ànim de lucre, aplicant la totalitat de les seves
rendes i ingressos al compliment de les seves finalitats, que són, en línia amb les de
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l’Associació Internacional “World Green Building Council”, de la qual constitueix el consell a
Espanya, les següents:
a) Realitzar activitats per afavorir el reconeixement de la sostenibilitat dels edificis que
canalitzin el mercat immobiliari cap a un major respecte als valors mediambientals,
econòmics i socials que abasta el desenvolupament sostenible.
b) Proporcionar al sector metodologies i eines actualitzades i homologables
internacionalment que permetin de forma objectiva l’avaluació i certificació de la
sostenibilitat dels edificis, adaptades a les necessitats espanyoles en general i a les
àrees geogràfiques concretes en particular.
c) Desenvolupar activitats de cooperació i recerca en l’àmbit nacional i internacional en la
cerca de millores en el camp de l’edificació sostenible mitjançant el desenvolupament i
gestió d'eines i metodologies fiables i actuals que permetin la valoració i certificació de
la qualitat ambiental de l'obra, en les seves diverses fases; disseny, materials,
construcció i vida útil.
d) Col·laborar amb les administracions públiques, universitats, corporacions professionals,
entitats i associacions nacionals i internacionals en la difusió dels principis i les bones
pràctiques en el disseny i construcció d’edificis sostenibles.
e) Contribuir a la transformació del mercat cap a una edificació més sostenible.
f) Qualsevol altra fi relacionada amb l'Edificació Sostenible que no estigui inclosa en els
punts anteriors.
7. Que per tot l’exposat anteriorment, Diputació de Barcelona considera que GBCe és
l’organisme idoni per tal de col·laborar en la millora de la sostenibilitat de les edificacions i
en el desenvolupament sostenible dels assentaments humans i els espais urbans.
8. Ambdues parts tenen la voluntat, deixant constància expressa mitjançant la signatura del
present conveni, de realitzar accions per a fomentar la promoció de l’edificació i els entorns
urbans sostenibles i saludables.
Per tot això, amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts, de comú
acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es
regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
L’objecte del conveni es formalitzar un marc de col·laboració i cooperació entre la Diputació
de Barcelona i GBCe per desenvolupar diversos projectes, amb l’objecte de dur a terme la
translació del coneixement específic de l’àmbit de sostenibilitat mediambiental en la
construcció a les polítiques públiques centrades en la creació d’edificacions i entorns urbans
i espais públics més sostenibles.
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Segon.- Àmbit de les relacions i identificació d’actuacions
En base als objectius comuns exposats a l’apartat de motivació del conveni, s’estableixen
diferents d’accions de col·laboració, totes elles encaminades a aconseguir el fi establert i
descrit a l’objecte del conveni.
A títol d’exemple, s’enumeren a continuació algunes accions generals que es poden dur a
terme en base al present conveni marc:
o Coordinació entre les dues entitats per a la difusió de jornades, cursos, i altres
activitats formatives relacionades amb la matèria objecte del conveni.
o Coordinació entre les dues entitats per a la difusió de modificacions normatives
relacionades amb la matèria objecte del conveni.
o Participació de membres de GBCe com a jurat de concursos d’equipaments
sostenibles organitzats per la Diputació de Barcelona, en la condició d’experts en la
matèria específica. Els membres proposats hauran de ser acceptats per la comissió
de seguiment del conveni i no estar en situació d’incompatibilitat per a exercir el
càrrec, tenint dret al cobrament de les dietes que s’estableixin, al igual que la resta de
membres del jurat que no formin part de la Corporació, tot això d’acord amb la
normativa vigent en el moment de celebrar-se el concurs. En aquest cas, no podran
presentar-se al concurs els membres que formin part del comitè executiu de
l’associació.
o Participació de membres de GBCe com a ponents en jornades i/o conferències sobre
equipaments i ciutats sostenibles organitzats per la Diputació de Barcelona, en la
condició d’experts en la matèria específica.
o Participació en grups de treball de membres de GBCe i membres de Diputació de
Barcelona, en benefici de totes dues parts, amb l’objectiu de treballar per a la
promoció i difusió de l’arquitectura i els entorns urbans sostenibles.
o Redacció d’articles d’actualitat i/o bones pràctiques relacionats amb la matèria objecte
del conveni, per part de membres de GBCe, per a la seva difusió a la web de
Diputació de Barcelona, amb la limitació d’un article anual. Els continguts es pactaran
en acord previ de la comissió de seguiment.
o Altres col·laboracions que puguin sorgir relacionades amb la matèria objecte del
conveni i sobre les quals hi pugui haver acord mitjançant la comissió de seguiment.
Les accions concretes que es derivin d’aquest conveni hauran de ser articulades mitjançant
conveni específic.
Tercer.- Vigència
La vigència d’aquest conveni marc serà de 4 anys a comptar des de la data de la seva
signatura i es prorrogarà de forma expressa per 4 anys més, si no hi ha una renúncia
expressa per una de les dues parts al menys 3 mesos abans de la finalització de l’any vigent
i sense perjudici de la vigència dels compromisos específics que se’n puguin derivar.
Quart.- Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de formalitzar-se
per la seva validesa, per mutu acord de totes les parts, mitjançant la corresponent addenda.
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Cinquè.- Causes de resolució
a) El transcurs del termini màxim de vigència del conveni, incloses les pròrrogues.
b) El mutu acord dels signataris.
c) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
d) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
e) Renúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 3 mesos
d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni.
Sisè.- Comissió de seguiment i avaluació del conveni
Per coordinar la col·laboració prevista en aquest conveni marc, impulsar les actuacions a
realitzar i fer-ne el seguiment i el control, es crea una Comissió de seguiment i avaluació
que estarà formada per:
Per part de la Diputació de Barcelona per:
- El Gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic.
- La Cap de la Secció d’Equipaments i Espai Públic del Servei d’Equipaments i Espai
Públic
Per part de GBCe:
- Bruno Sauer, director general de GBCe
- Eulàlia Figuerola, responsable territorial i delegada de Catalunya
La comissió de seguiment serà l’encarregada de vigilar i controlar l’execució dels
compromisos adquirits a la signatura del conveni. Així mateix serà l’òrgan competent per
resoldre els problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar durant la vigència
del conveni.
Setè.- Jurisdicció competent
Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint-se per a la seva interpretació i
desenvolupament, per les seves pròpies clàusules i, supletòriament per l’ordenament jurídic
administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i
execució d’aquest conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat
en el si de la Comissió de seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l’aplicació i interpretació d’aquest conveni que no poguessin ser
resoltes per la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
Vuitè.- Confidencialitat de la informació
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest
conveni marc en la que hi podran incloure entre d’altres: títol, contingut, i termini de vigència.
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Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.
Tota la informació rebuda o emesa per les parts en relació amb les dades que es derivin de
l’execució d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial i no podrà ser revelada a tercers
sense el previ consentiment de l’altra part.
Novè.- Col·laboració institucional i finançament
El present conveni marc s’estableix com a instrument de col·laboració institucional destinat a
ordenar un marc de relacions entre les entitats signants per a l’assoliment d’objectius
d’interès social compartit i, en conseqüència, no estableix per sí mateix compromisos
econòmics més enllà dels propis del funcionament ordinari de cada part, ni drets i
obligacions de contingut econòmic exigibles entre elles.
Desè.- Protecció de dades personals
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat amb
el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 de
protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la resta de
normativa aplicable.
Onzè.- Cessió de drets d’ús i explotació de la propietat intel•lectual
Quan en el desenvolupament de les activitats conveniades es puguin derivar drets d’autor,
GBCe cedirà a aquesta Corporació tots els drets d’explotació de la propietat intel·lectual, i
en concret, en els termes següents:
-

-

-

GBCe cedirà expressament a la Diputació de Barcelona, amb caràcter d’exclusivitat sense
limitació temporal, és a dir, tot el temps que trigui l’obra derivada resultant en passar al
domini públic i, per a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació d’acord amb la
vigent Llei de propietat intel·lectual, inclosa la seva explotació en xarxa d’Internet. Així com
per als usos que aquesta Corporació o els seus organismes estimin convenients.
Aquests drets comprenen en particular el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, comercialització, difusió i reimpressions posteriors que aquesta estimi oportú,
per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució, el dret de transformació,
inclosa la possibilitat de traduir en qualsevol altre llengua, la seva adaptació o qualsevol
altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports,
presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que consideri
més convenient.
GBCe podrà presentar els resultats externament, però ho haurà de comunicar a la
Diputació de Barcelona i haurà de citar explícitament que s’ha fet a iniciativa d’aquesta.
GBCe garanteix a la Corporació l’originalitat dels resultats del seu treball, així com
l’absència de càrregues o altres drets sobrevinguts com a conseqüència de les seves
relacions contractuals prèvies, simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les
entitats de gestió de drets d’explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament
dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altra
reclamació al respecte.
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-

La Diputació de Barcelona es reserva les accions legalment oportunes per reparar els
danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat
intel·lectual sobre aquests continguts.

I per deixar-ne constància, i en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen
aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs que s’assenyalen.”

55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la retenció de crèdit de l’atorgament dels recursos tècnics del Servei
d’Equipaments i Espai Públic de la Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del Catàleg de Serveis 2018
“Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que de conformitat el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern núm.
355, de sessió 19 de juliol de 2018, s’ha acordat la concessió mitjançant
procediment de concurrència competitiva dels següents recursos tècnics consistent
en la redacció de plans, projectes i informes, tot establint-se el règim i en el cas que
li fos d’aplicació, les condicions de cofinançament, per a la realització de les
següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”:
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

Projecte per
reducció de
risc de
desprenimen
ts al talús de
la Bauma

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840025434 18/Y/259662

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
5.000,00
98
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Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Bigues i
Riells

P0802300D

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

1840008049 18/Y/259674

Ajuntament
de Bigues i
Riells

P0802300D

Ajuntament
de Cabrera
de Mar

P0802900A

Estudis
d'equipament
s i espai
públic
Vials i camins
municipals

Ajuntament
de Calaf

P0803100G Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Caldes
d'Estrac

P0803200E

Estudi
d'estabilitzac
ió del Talús
del carrer de
la Muga
Estudi de
programació
del Parc de
Can Badell
Pla de
renovació de
paviments
municipals
de Cabrera
de Mar
Estudi de
millora de
l'accessibilita
t al cementiri
municipal
Estudi de
l'estabilitzaci
ó d'un talús

Ajuntament
de
Calldetenes

P0822400H

Ajuntament
de Calonge
de Segarra

P0803600F

Ajuntament
de Campins

P0803800B

Ajuntament
de Campins

P0803800B

Ajuntament
de
Capellades

P0804300B

Pla director
de
Claveguera
m
Estudi del
pont
municipal de
Ca l'Oliva
Estudi de
l'estabilitzaci
ó talús carrer
de la Font
Estudi de
recorreguts
saludables
per
connectar
diversos
punts del
municipi
Projecte de
la reparacio
del
sobreixidor
de l'estacio
de
bombament
03 Divina
Pastora

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció
Plans
directors de
xarxes de
serveis
Manteniment
de ponts
municipals
Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció
Plans
directors
d'equipament
s i espai
públic

Implantació i
renovació de
serveis
urbans

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
7.000,00
95

1840010098 18/Y/259645

6.000,00

65

1840025393 18/Y/259701

9.000,00

88

1840023525 18/Y/259624

7.000,00

75

1840024334 18/Y/259703

12.000,00

88

1840003470 18/Y/259702

13.000,00

88

1840008602 18/Y/259652

5.000,00

100

1840024990 18/Y/259653

7.000,00

100

1840024992 18/Y/259612

8.000,00

80

1840025574 18/Y/259676

9.000,00

95
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
P0805600D
de Castell de
l'Areny

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de
Castellbell i
el Vilar

P0805200C

Vials i camins
municipals

Ajuntament
de
Castellfollit
de
Riubregós

P0805900H

Vials i camins
municipals

Ajuntament
de
Castellfollit
del Boix

P0805800J

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Castellví
de la Marca

P0806300J

Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

Ajuntament
de Castellví
de la Marca
Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806400H

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

P0806500E

Estudi per a
la
construcció
de tombes al
cementiri
municipal
Pla de
renovació de
paviments
municipals a
Castellbell i
el Vilar
Estudi de
pavimentaci
ó del camí
de
Castellfollit a
l'eix
transversal
Estudi
d'estabilitzac
ió de
talussos del
Camí de
Canyelles
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
estabilització
del talús del
carrer dels
Horts
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
d'estabilitzac
ió del mur de
contenció
del Centre
Cultural i
Recreatiu
Estudi previ
per a la
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte

P0806400H

P0806500E

Gestió dels
cementiris
municipals
Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840012776 18/Y/259589

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
600,00
100

1840023655 18/Y/259704

10.000,00

88

1840013711 18/Y/259688

5.000,00

90

1840025133 18/Y/259689

5.000,00

90

1840000426 18/Y/259594

5.200,00

90

1840016369 18/Y/259663

5.000,00

98

1840017117 18/Y/259595

5.720,00

90

1840025907 18/Y/259664

8.000,00

98

1840025165 18/Y/259596

5.000,00

90
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Ajuntament
de Cercs

P0826800E

Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Projectes
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Collbató

P0806800I

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Copons

P0807000E

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Corbera
de Llobregat

P0807100C

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de FigaróMontmany

P0813300A

Plans
directors
d'equipament
s i espai
públic

Estudi
d'adequació
del parc urbà
del Sector
XII a les
necessitats
de la
ciutadania
Pla director
de la xarxa
de
clavegueram
a Cercs
Estudi
afectacions
línies
transport
electricitat al
T.M. de
Cercs
Projecte
executiu
d'urbanitzaci
ó de la plaça
dels Cargols
al barri de
Sant Jordi
Actualització
del Pla
Director de
Claveguera
m
Estudi per la
gestió i
millora del
bosquet del
Pg de Ronda
Estudi del
pont d'accés
al nucli de
Copons
Diagnosi de
la
climatització
de la
biblioteca
municipal i
estudi posta
en marxa de
les plaques
fotovoltaique
s
Pla inicial de
manteniment
dels
equipaments
municipals

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840003053 18/Y/259613

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
80

1840024808 18/Y/259705

13.000,00

88

1840026058 18/Y/259713

4.000,00

86

1840024800 18/Y/259602

16.800,00

85

1840022284 18/Y/259666

25.000,00

98

1840004360 18/Y/259597

3.500,00

90

1840025547 18/Y/259654

12.000,00

100

1840003908 18/Y/259627

4.900,00

75

1840019035 18/Y/259603

12.000,00

85
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
P0808300H
de Fonollosa

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Gaià

P0808900E

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Gallifa

P0808600A

Implantació i
renovació de
serveis
urbans

Ajuntament
de Gironella

P0809100A

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Jorba

P0810200F

Ajuntament
de La
Garriga

P0808700I

Plans
directors de
xarxes de
serveis
Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de La Palma
de Cervelló

P5831301F

Ajuntament
de La Torre
de
Claramunt

P0828600G Plans
directors de
xarxes de
serveis

Inventari i
pla de
manteniment
dels ponts
municipals
de Fonollosa
Pla director
de la xarxa
de serveis
de
clavegueram
del terme
municipal de
Gaià
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de la
reconversió
de la Bassa
de la
Rectoria en
Dipòsit
Pla director
de
clavegueram
en BAIXA de
Gironella
Pla director
de la xarxa
de
clavegueram
Estudi
optimització
energètica
de la
biblioteca
,municipal
Estudis a la
carretera
BV-2421
d'una
rotonda, d'un
pas
semaforitzat
i un tercer
carril
Pla director
de la xarxa
de
sanejament
municipal clavegueram

Vials i camins
municipals

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840007118 18/Y/259668

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
98

1840018064 18/Y/259655

9.000,00

100

1840001246 18/Y/259605

3.500,00

85

1840025647 18/Y/259690

5.000,00

90

1840006471 18/Y/259706

18.000,00

88

1840001308 18/Y/259656

12.000,00

100

1840003557 18/Y/259606

4.900,00

85

1840017627 18/Y/259671

10.000,00

98

1840011141 18/Y/259710

15.000,00

88
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Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Les
Cabanyes

P0802700E

Vials i camins
municipals

1840025179 18/Y/259686

Ajuntament
de Les
Masies de
Roda

P0811500H

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Moià

P0813700B

Manteniment
de ponts
municipals

Ajuntament
de Monistrol
de Calders

P0812700C

Implantació i
renovació de
serveis
urbans

Ajuntament
de Monistrol
de Calders

P0812700C

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat

P0812600E

Estudi de
millora del
camí de Les
Tres Puntes
Modificació
del projecte
per a
l'ampliació
de la secció
del torrent
de les Cases
Noves
Estudi
millora del
PontPassera
Torrent mal
al Parc
Prehis.
Coves Toll
Projecte
renovació
d'un tram del
col·lector
plaça Nova
Estudi de
pautes de
gestió del
verd urbà de
Monistrol de
Calders
Pla director
enllumenat
Monistrol de
Montserrat
Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport

Estudi
costos
manteniment
del cementiri
municipal
Pla director
d'abastamen
t d'aigua
potable
Estudi de
dos ponts
municipals

Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Muntanyola

Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0812600E Estudi de les
afectacions
de les linies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
P0813000G Gestió dels
cementiris
municipals
P0813000G Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0812800A Manteniment
de ponts
municipals

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
8.000,00
90

1840020603 18/Y/259657

5.000,00

100

1840005315 18/Y/259678

9.000,00

95

1840017083 18/Y/259658

8.000,00

100

1840017081 18/Y/259631

4.500,00

70

1840004690 18/Y/259669

12.000,00

98

1840007230 18/Y/259714

6.000,00

86

1840001984 18/Y/259590

3.500,00

100

1840001194 18/Y/259691

10.000,00

90

1840025479 18/Y/259692

10.000,00

90
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Núm.
registre
inicial PMT

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Mura

P0813800J

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

1840024320 18/Y/259693

Ajuntament
de Mura

P0813800J

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Prats de
Lluçanès

P0817000C

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Rajadell

P0817700H

Ajuntament
de Rupit i
Pruit

P0818500A

Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Manteniment
de ponts
municipals

Estudi de 3
Talussos,
Estimberons,
Ca l'Arola i
Sant Antoni
Estudi
d'adequació
a normativa
del centre
cívic la
Fàbrica
Diagnosi del
sistema de
climatització
i ventilació
de la sala
polivalent
municipal
Estudi de les
afectacions
de línies de
transport
d'electricitat i
aigua

Ajuntament
de Sallent

P0819000A

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Ajuntament
de Sant
Cebrià de
Vallalta

P0820200D

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sant
Cugat
Sesgarrigue
s
Ajuntament
de Sant
Esteve de
Palautordera

P0820500G Plans
directors de
xarxes de
serveis
P0820600E

Projectes
d'equipament
s i espai
públic

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
90

1840025709 18/Y/259617

6.000,00

80

1840011725 18/Y/259608

4.000,00

85

1840025815 18/Y/259707

5.000,00

88

Estudi de
millora del
pont penjat
de Rupit
Estudi de
programació
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona,
Sant
Sebastià i
Andalusia
Pla director
de la xarxa
de servei de
clavegueram
al nucli urbà
Pla director
de
Claveguera
m

1840008942 18/Y/259659

7.000,00

100

1840022903 18/Y/259731

6.000,00

75

1840006894 18/Y/259708

13.000,00

88

1840010550 18/Y/259694

12.000,00

90

Projecte
executiu
d'urbanitzaci
ó per
l'ordenació
de
l'aparcament
de Can
Molins

1840002177 18/Y/259609

18.000,00

85
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0820700C

Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Ajuntament
de Sant
Joan de
Vilatorrada

P0822500E

Manteniment
de ponts
municipals

Estudi de les
afectacions
de les
instal·lacions
de transport
al TM de
Sant Esteve
Sesrovires
Estudi de
millora i
manteniment
del "Pont
Petit" de
Sant Joan
de
Vilatorrada
Pla director
de la xarxa
de
clavegueram
d’aigües
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi de
costos de
manteniment
del cementiri
municipal
Estudi
estabilització
de talús
Ctra. de
Cardona de
Valls de
Torroella
Estudi del
verd
patrimonial
del nucli de
Valls de
Torroella
Estudi
d'adequació
de la Font
dels
Quadres i
del Camí
Dret

Ajuntament
P0821800J
de Sant Julià
de Vilatorta

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall

P0822100D

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Martí
Sesgueioles

P0822800I

Gestió dels
cementiris
municipals

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

P0822900G Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
P0823200A
de Sant Pere
de
Riudebitlles

Planificació i
millora del
verd urbà

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840023841 18/Y/259698

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
9.000,00
89

1840025382 18/Y/259682

4.950,00

95

1840024143 18/Y/259709

15.000,00

88

1840011190 18/Y/259619

4.000,00

80

1840000219 18/Y/259620

3.000,00

80

1840018178 18/Y/259660

8.000,00

100

1840024938 18/Y/259648

4.500,00

65

1840010857 18/Y/259649

4.500,00

65

Àrea de Presidència
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Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
6.000,00
90

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona
Ajuntament
de Sant
Quirze
Safaja

P0823600B

Gestió dels
cementiris
municipals

Inventari del
cementiri
municipal

1840013241 18/Y/259600

P0823900F

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

1840025717 18/Y/259695

5.000,00

90

Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui

P0825000C

Estabilització
de talussos i
estructures
de contenció

1840006945 18/Y/259684

8.000,00

95

Ajuntament
de Santa
Margarida
de Montbui

P0825000C

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

1840007387 18/Y/259629

5.000,00

75

Ajuntament
de Santa
Maria de
Palautordera

P0825900D

1840010893 18/Y/259699

6.000,00

89

Ajuntament
de Santa
Maria d'Oló

P0825800F

Estudi de les
afectacions
de les linies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipament
s i espai
públic

1840002875 18/Y/259632

1.000,00

70

Ajuntament
de
Sentmenat

P0826700G Estudis
d'equipament
s i espai
públic

1840018083 18/Y/259630

6.000,00

75

Ajuntament
de Seva

P0826900C

Estudis
d'equipament
s i espai
públic

1840021917 18/Y/259610

10.000,00

85

Ajuntament
de
Sobremunt

P0827100I

Plans
directors de
xarxes de
serveis

1840005511 18/Y/259661

5.000,00

100

Ajuntament
de Sora

P0827200G Plans
directors de
xarxes de
serveis

Estudi de
millora talús
del centre
cívic i faig
centenari
Estudi
d'estabilitzac
ió del talús
del C. de la
Tossa
Estudi
d'ordenació
de l'espai
públic dels
darreres de
l'Ajuntament
Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
programació
del Centre
Recreatiu
per espai
multieducati
u
Estudi de
reforma i
ampliació de
l'arxiu
municipal
Estudi de
programació
de la illa
sociosanitàri
a de Can
Manyosa
Estudi de
tarifes del
servei
municipal
d'aigua
potable
Pla director
de la xarxa
de
clavegueram

1840018756 18/Y/259696

10.000,00

90

Àrea de Presidència
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
de Subirats

P0827300E

Projectes
d'urbanització
en
urbanitzacion
s amb dèficits

Ajuntament
de
Talamanca

P0827700F

Ajuntament
de Teià

P0828100H

Projectes
d'equipament
s i espai
públic
Estudi de les
afectacions
de les linies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Ajuntament
de Tiana

P0828200F

Ajuntament
de Torrelavit

P0828700E

Projecte
d'urbanitzaci
ó de la
Urbanització
Casablanca
Sud
Projecte
executiu del
Casal de la
Quintana
Estudi de la
taxa del
domini públic
local de les
línies de
transport
d'electricitat i
gas
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi del
clavegueram
de la zona
del c/ de la
font, barri
mussons i
Cal Roda
Estudi
afectacions
línies de
transport
electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudi de
rehabilitació i
adequació
Plaça de la
vila i els
jardinets
Sant Jordi
Estudi de
pacificació
del carrer
Parròquia i
entorns
Estudi per la
millora dels
camins de
Serradases i
la Caseta del
Grau

Ajuntament
P0830100D
de
Viladecavalls

Ajuntament
de Vilassar
de Dalt

P0821300A

Ajuntament
del Bruc

P0802500I

Ajuntament
del Brull

Gestió dels
cementiris
municipals
Implantació i
renovació de
serveis
urbans

Estudi de les
afectacions
de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Estudis
d'equipament
s i espai
públic

Plans
directors
d'equipament
s i espai
públic
P0802600G Vials i camins
municipals

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

1840005651 18/Y/259697

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
18.000,00
90

1840025875 18/Y/259622

15.000,00

80

1840020320 18/Y/259718

5.000,00

80

1840023592 18/Y/259611

7.450,00

85

1840021263 18/Y/259672

5.000,00

98

1840022632 18/Y/259700

6.000,00

89

1840003294 18/Y/259623

9.500,00

80

1840025050 18/Y/259591

12.000,00

95

1840003389 18/Y/259651

8.000,00

100
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Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
estimada de
Puntuació
la Diputació
(EUR)
23.000,00
95

Ens

NIF

Recurs

Actuació

Ajuntament
d'Olèrdola

P0814400H

Pla director
d'equipamen
ts

1840014137 18/Y/259592

Ajuntament
d'Olost

P0814800I

15.000,00

98

P0800015J

Pla director
de
clavegueram
d'Olost
Pla director
de
clavegueram
en ALTA de
Puig-reig

1840009525 18/Y/259670

Consell
Comarcal
del
Berguedà

Plans
directors
d'equipament
s i espai
públic
Plans
directors de
xarxes de
serveis
Plans
directors de
xarxes de
serveis

1840004067 18/Y/259665

10.000,00

98

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Alella

P0800300F

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

Ajuntament
d'Argentona

P0800900C

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament
de Caldes de
Montbui

P0803300C

Ajuntament
de Canet de
Mar

P0803900J

Actuació

Pla director
del verd
urbà d'Alella
Pla director
Planificació i del verd
millora del
urbà
verd urbà
d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació
del
claveguera
Implantació i
m dels
renovació
carrers
de serveis
Anna Maria
urbans
Ravell,
Anselm
Clavé i
Indústria.
Pla director
Plans
del
directors de Claveguera
xarxes de
m de
serveis
Caldes de
Montbui
Estudi de
Estudis
millora de la
d'equipamen
climatització
ts i espai
del Museu
públic
Thermalia
Gestió dels
Inventari del
cementiris
cementiri
municipals
municipal

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840009746 18/Y/259635

11.700 €

13.000 €

66

1840024694 18/Y/259636

11.700 €

13.000 €

66

1840013078 18/Y/259673

9.600 €

12.000 €

95

1840013615 18/Y/259675

28.000 €

35.000 €

95

1840013369 18/Y/259625

6.400 €

8.000 €

75

1840018238 18/Y/259593

10.560 €

13.200 €

90

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de
Canovelles

P0804000H

Plans
directors de
xarxes de
serveis

Ajuntament
de Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
de Centelles

P0806600C

Ajuntament
P0809500B
de Granollers

Ajuntament
de La
Garriga

P0808700I

Ajuntament
de Manresa

P0811200E

Ajuntament
de Martorell

P0811300C

Ajuntament
de Montcada
i Reixac

P0812400J

Ajuntament
de Montmeló

P0813400I

Ajuntament
de Navarcles

P0813900H

Planificació i
millora del
verd urbà
Projectes
d'urbanitzaci
ó en
urbanitzacio
ns amb
dèficits

Actuació
Pla director
de la xarxa
d'enllumena
t públic
municipal
Pla director
del verd
urbà
Projecte de
la xarxa de
sanejament
de Sant Pau

Pla de
resiliència
dels serveis
urbans de
les
infraestructu
res
Plans
Pla director
directors de d'abastame
xarxes de
nt d'aigua
serveis
potable
Estudi
Estudis
d’optimitzaci
d'equipamen ó energètica
ts i espai
de l'edifici
públic
administrati
u Infants
Projecte de
millora del
pont situat
Mantenimen al carrer
t de ponts
Montserrat
municipals
sobre la
línia de
FFGC a
Martorell
Projectes
Projecte
d'urbanitzaci
d'Urbanitzac
ó en
ió de la
urbanitzacio
Vallençana
ns amb
Baixa
dèficits
Pla de
resiliència
Pla de
dels serveis resiliència
urbans i les
de
infraestructu Montmeló
res
Projecte per
Estabilitzaci a la
ó de
consolidació
talussos i
del talús del
estructures
Riu Calders
de contenció (Prioritat 1A
i 1B)
Pla de
resiliència
dels serveis
urbans i les
infraestructu
res

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840000083 18/Y/259715

40.000 €

50.000 €

95

1840014677 18/Y/259626

10.400 €

13.000 €

75

1840012943 18/Y/259711

10.800 €

12.000 €

87

1840010465 18/Y/259719

15.000 €

25.000 €

82

1840003556 18/Y/259677

24.000 €

30.000 €

95

1840023207 18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

80

1840023425 18/Y/259721

8.400 €

12.000 €

93

1840025253 18/Y/259716

12.600 €

18.000 €

85

1840021163 18/Y/259679

22.500 €

25.000 €

95

1840012962 18/Y/250455

18.000 €

20.000 €

95
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Ens

NIF

Ajuntament
de Palausolità i
Plegamans

P0815500D

Ajuntament
de Polinyà

P0816600A

Ajuntament
de Premià de
Dalt

P0823000E

Ajuntament
de Premià de
Dalt

P0823000E

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

P0820700C

Ajuntament
de Sant Feliu
de Codines

P0820900I

Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès
Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt

P0823500D

P0823800H

Recurs

Actuació

Projecte
executiu de
Projectes
la biblioteca
d'equipamen
municipal
ts i espai
de Palaupúblic
solità i
Plegamans
Plans
Estudi de
directors
directrius
d'equipamen d'intervenció
ts i espai
a les places
públic
del municipi
Plans
Pla director
directors de de
xarxes de
claveguera
serveis
m
Planificació i Pla director
millora del
del verd
verd urbà
urbà
Projecte de
reforma de
Projectes
la planta
d'equipamen soterrani de
ts i espai
la casa
públic
consistorial
per a usos
polivalents
Plans
Plans
Directors de
directors de xarxes de
xarxes de
serveis serveis
claveguera
m
Planificació i Pla director
millora del
del verd
verd urbà
urbà
Implantació i
Estudi del
renovació
col·lector de
de serveis
la Betzuca
urbans

P0826400D

Planificació i
millora del
verd urbà

Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts

P0826300F

Projectes
d'equipamen
ts i espai
públic

Ajuntament
de Súria

P0827400C

Pla director
del verd
urbà

Projecte
executiu de
nou edifici
de l'escola
bressol Petit
Mamut
Projecte
executiu
Projectes
d'urbanitzaci
d'equipamen
ó del c/Sant
ts i espai
Jaume i
públic
c/Sant
Sebastià

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840001988 18/Y/259898

157.600 €

197.000
€

90

1840023658 18/Y/259599

16.200 €

18.000 €

90

1840010217 18/Y/259680

36.000 €

45.000 €

95

1840021850 18/Y/259637

11.200 €

14.000 €

66

1840020566 18/Y/259618

16.200 €

18.000 €

80

1840005763 18/Y/259681

36.000 €

40.000 €

95

1840006249 18/Y/259638

10.350 €

11.500 €

66

1840019728 18/Y/259683

8.000 €

10.000 €

95

1840022639 18/Y/259640

12.600 €

14.000 €

66

1840002141 18/Y/259621

26.600 €

38.000 €

80

1840025356 18/Y/259601

15.750 €

17.500 €

90
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Terrassa

P0827900B

Pla de
resiliència
dels serveis
urbans i les
infraestructu
res

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de Vallirana

P0829600F

Ajuntament
de Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

P0831000E

Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat

P0807600B

Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

P0814600C

Actuació

Pla
estratègic
de la
resiliència
urbana a
TerrassaTerrassa
Resilient
Projecte de
Projectes
la
d'urbanitzaci urbanització
ó en
per a
urbanitzacio completar
ns amb
serveis
dèficits
basics zona
oest
Estudis
Estudi de
d'equipamen programació
ts i espai
del Casino
públic
Valliranenc
Estudi de
Planificació i
l'arbrat a
millora del
l'espai
verd urbà
públic
Estudi del
Mantenimen Pont de Can
t de ponts
Manel a
municipals
Vilanova del
Vallès
Projecte
executiu del
pas de
Projectes
connexió
d'equipamen
entre els
ts i espai
dos àmbits
públic
del Parc
dels
Torrents
Projecte
d'ampliació
Projectes
de la
d'equipamen
Biblioteca
ts i espai
Santa Maria
públic
d'Olesa de
Montserrat

Núm. registre
Codi XGL
inicial PMT

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)

Cost
total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840021085 18/Y/259717

9.000 €

18.000 €

82

1840022398 18/Y/259712

28.000 €

35.000 €

87

1840023827 18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

70

1840007207 18/Y/259634

7.000 €

10.000 €

70

1840024852 18/Y/259685

9.000 €

10.000 €

95

1840007994 18/Y/259614

12.600 €

18.000 €

80

1840011821 18/Y/259607

22.400 €

32.000 €

85

4. Vist que de conformitat, amb les condicions de cofinançament establertes per a les
actuacions cofinançades, en el dictamen de referència, l’ens destinatari ha
d’acreditar davant la Diputació, abans que aquesta procedeixi a la contractació,
l’adopció d’un acord per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant
tramitació electrònica del document normalitzat.
5. Vist l’informe signat pel Cap del Gabinet de la Coordinació d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, donant conformitat a la proposta de
compromisos futurs, pagaments avançats, programes europeus.
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Fonaments de dret
1. Vist el que disposa la Base d’Execució 24 del Pressupost de la Diputació de
Barcelona, per a l’exercici 2018.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.560.060 euros corresponent a les
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de juliol
de 2018, seguint el següent desglossament anual:
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

Actuació

Ajuntament
d'Aiguafreda

Projecte per
reducció de
risc de
desprenime
nts al talús
de la Bauma
Estudi
d'estabilitza
ció del Talús
del carrer de
la Muga
Estudi de
programació
del Parc de
Can Badell
Pla de
renovació
de
paviments
municipals
de Cabrera
de Mar

Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Bigues i
Riells
Ajuntament
de Cabrera
de Mar

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840025434 18/Y/259662
5.000 €
5.000 €
0€
0 € Menor

1840008049 18/Y/259674

7.000 €

0€

3.500 €

3.500 € Obert
simplificat

1840010098 18/Y/259645

6.000 €

6.000 €

0€

0 € Menor

1840025393 18/Y/259701

9.000 €

9.000 €

0€

0 € Menor
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Calaf

Estudi de
millora de
l'accessibilit
at al
cementiri
municipal
Estudi de
l'estabilitzaci
ó d'un talús
Pla director
de
Claveguera
m
Estudi del
pont
municipal de
Ca l'Oliva
Estudi de
l'estabilitzaci
ó talús
carrer de la
Font
Estudi de
recorreguts
saludables
per
connectar
diversos
punts del
municipi
Projecte de
la reparació
del
sobreeixidor
de l’estació
de
bombament
03 Divina
Pastora
Estudi per a
la
construcció
de tombes
al cementiri
municipal
Pla de
renovació
de
paviments
municipals a
Castellbell i
el Vilar
Estudi de
pavimentaci
ó del camí
de
Castellfollit a
l'eix
transversal

Ajuntament
de Caldes
d'Estrac
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament
de Calonge
de Segarra
Ajuntament
de Campins

Ajuntament
de Campins

Ajuntament
de
Capellades

Ajuntament
de Castell de
l'Areny

Ajuntament
de Castellbell
i el Vilar

Ajuntament
de
Castellfollit
de Riubregós

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840023525 18/Y/259624
7.000 €
7.000 €
0€
0 € Menor

1840024334 18/Y/259703

12.000 €

0€

6.000 €

6.000 € Obert
simplificat

1840003470 18/Y/259702

13.000 €

0€

6.500 €

6.500 € Obert
simplificat

1840008602 18/Y/259652

5.000 €

5.000 €

0€

1840024990 18/Y/259653

7.000 €

0€

3.500 €

1840024992 18/Y/259612

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

1840025574 18/Y/259676

9.000 €

9.000 €

0€

0 € Menor

1840012776 18/Y/259589

600 €

600 €

0€

0 € Menor

1840023655 18/Y/259704

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

1840013711 18/Y/259688

5.000 €

5.000 €

0€

0 € Menor

0 € Menor

3.500 € Obert
simplificat
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Ens

Actuació

Ajuntament
de
Castellfollit
del Boix

Estudi
d'estabilitza
ció de
talussos del
Camí de
Canyelles
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
estabilitzaci
ó del talús
del carrer
dels Horts
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi
d'estabilitza
ció del mur
de contenció
del Centre
Cultural i
Recreatiu
Estudi previ
per a la
urbanització
dels carrers
Duran i
Bonaventura
Pedemonte
Estudi
d'adequació
del parc
urbà del
Sector XII a
les
necessitats
de la
ciutadania
Pla director
de la xarxa
de
claveguera
m a Cercs
Estudi
afectacions
línies
transport
electricitat al
T.M. de
Cercs
Projecte
executiu
d'urbanitzaci
ó de la plaça
dels Cargols
al barri de
Sant Jordi

Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Castellví
de la Marca
Ajuntament
de Castellví
de la Marca
Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

Ajuntament
de Castellví
de Rosanes

Ajuntament
de Centelles

Ajuntament
de Cercs

Ajuntament
de Cercs

Ajuntament
de Cercs

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840025133 18/Y/259689
5.000 €
0€
2.500 €
2.500 € Obert
simplificat

1840000426 18/Y/259594

5.200 €

0€

5.200 €

0 € Obert
simplificat

1840016369 18/Y/259663

5.000 €

0€

2.500 €

2.500 € Obert
simplificat

1840017117 18/Y/259595

5.720 €

0€

5.720 €

0 € Obert
simplificat

1840025907 18/Y/259664

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

1840025165 18/Y/259596

5.000 €

7.000 €

0€

0 € Menor

1840003053 18/Y/259613

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

1840024808 18/Y/259705

13.000 €

0€

6.000 €

6.000 € Obert
simplificat

1840026058 18/Y/259713

4.000 €

0€

2.000 €

2.000 € Obert
simplificat

1840024800 18/Y/259602

16.800 €

16.800 €

0€

0 € Menor
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Collbató

Actualització
del Pla
Director de
Claveguera
m
Estudi per la
gestió i
millora del
bosquet del
Pg de
Ronda
Estudi del
pont d'accés
al nucli de
Copons
Diagnosi de
la
climatització
de la
biblioteca
municipal i
estudi posta
en marxa de
les plaques
fotovoltaique
s
Pla inicial de
mantenimen
t dels
equipament
s municipals
Inventari i
pla de
mantenimen
t dels ponts
municipals
de
Fonollosa
Pla director
de la xarxa
de serveis
de
claveguera
m del terme
municipal de
Gaià
Estudi de
costos de
mantenimen
t del
cementiri
municipal
Estudi de la
reconversió
de la Bassa
de la
Rectoria en
Dipòsit

Ajuntament
de Collbató

Ajuntament
de Copons
Ajuntament
de Corbera
de Llobregat

Ajuntament
de FigaróMontmany
Ajuntament
de Fonollosa

Ajuntament
de Gaià

Ajuntament
de Gaià

Ajuntament
de Gallifa

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840022284 18/Y/259666
25.000 €
0 € 15.000 € 15.000 € Obert
simplificat

1840004360 18/Y/259597

3.500 €

3.500 €

0€

0 € Menor

1840025547 18/Y/259654

12.000 €

12.000 €

0€

0 € Menor

1840003908 18/Y/259627

4.900 €

4.900 €

0€

0 € Menor

1840019035 18/Y/259603

12.000 €

12.000 €

0€

0 € Menor

1840007118 18/Y/259668

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

1840018064 18/Y/259655

9.000 €

0€

4.500 €

4.500 € Obert
simplificat

1840001246 18/Y/259605

3.500 €

0€

3.500 €

0 € Obert
simplificat

1840025647 18/Y/259690

5.000 €

5.000 €

0€

0 € Menor
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Ens

Ajuntament
de Gironella

Actuació

Pla director
de
claveguera
m en BAIXA
de Gironella
Ajuntament
Pla director
de Jorba
de la xarxa
de
claveguera
m
Ajuntament
Estudi
de La Garriga optimització
energètica
de la
biblioteca
municipal
Ajuntament
Estudis a la
de La Palma carretera
de Cervelló
BV-2421
d'una
rotonda,
d'un pas
semaforitzat
i un tercer
carril
Ajuntament
Pla director
de La Torre
de la xarxa
de Claramunt de
sanejament
municipal claveguera
m
Ajuntament
Estudi de
de Les
millora del
Cabanyes
camí de Les
Tres Puntes
Ajuntament
Modificació
de Les
del projecte
Masies de
per a
Roda
l'ampliació
de la secció
del torrent
de les
Cases
Noves
Ajuntament
Estudi
de Moià
millora del
PontPassera
Torrent mal
al Parc
Prehis.
Coves Toll
Ajuntament
Projecte
de Monistrol
renovació
de Calders
d'un tram
del col·lector
plaça Nova

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840006471 18/Y/259706
18.000 €
0€
9.000 €
9.000 € Obert
simplificat

1840001308 18/Y/259656

12.000 €

0€

6.000 €

6.000 € Obert
simplificat

1840003557 18/Y/259606

4.900 €

4.900 €

0€

0 € Menor

1840017627 18/Y/259671

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

1840011141 18/Y/259710

15.000 €

0€

7.500 €

1840025179 18/Y/259686

8.000 €

6.000 €

0€

0 € Menor

1840020603 18/Y/259657

5.000 €

4.500 €

0€

0 € Menor

1840005315 18/Y/259678

9.000 €

9.000 €

0€

0 € Menor

1840017083 18/Y/259658

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

7.500 € Obert
simplificat
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Monistrol
de Calders

Estudi de
pautes de
gestió del
verd urbà de
Monistrol de
Calders
Pla director
enllumenat
Monistrol de
Montserrat
Estudi de
les
afectacions
de les línies
de transport
Estudi
costos
mantenimen
t del
cementiri
municipal
Pla director
d'abastame
nt d'aigua
potable
Estudi de
dos ponts
municipals
Estudi de 3
Talussos,
Estimberons
, Ca l'Arola i
Sant Antoni
Estudi
d'adequació
a normativa
del centre
cívic la
Fàbrica
Diagnosi del
sistema de
climatització
i ventilació
de la sala
polivalent
municipal
Estudi de
les
afectacions
de línies de
transport
d'electricitat
i aigua
Estudi de
millora del
pont penjat
de Rupit

Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de
Montesquiu

Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament
de
Muntanyola
Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Mura

Ajuntament
de Prats de
Lluçanès

Ajuntament
de Rajadell

Ajuntament
de Rupit i
Pruit

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840017081 18/Y/259631
4.500 €
4.500 €
0€
0 € Menor

1840004690 18/Y/259669

12.000 €

12.000 €

0€

0 € Menor

1840007230 18/Y/259714

6.000 €

0€

3.000 €

3.000 € Obert
simplificat

1840001984 18/Y/259590

3.500 €

0€

3.500 €

0 € Obert
simplificat

1840001194 18/Y/259691

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

1840025479 18/Y/259692

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

1840024320 18/Y/259693

9.000 €

0€

4.500 €

1840025709 18/Y/259617

6.000 €

6.000 €

0€

0 € Menor

1840011725 18/Y/259608

4.000 €

4.000 €

0€

0 € Menor

1840025815 18/Y/259707

5.000 €

0€

2.500 €

1840008942 18/Y/259659

7.000 €

6.000 €

0€

4.500 € Obert
simplificat

2.500 € Obert
simplificat

0 € Menor
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Sallent

Estudi de
programació
per la
urbanització
dels carrers
Pamplona,
Sant
Sebastià i
Andalusia
Pla director
de la xarxa
de servei de
claveguera
m al nucli
urbà
Pla director
de
Claveguera
m
Projecte
executiu
d'urbanitzaci
ó per
l'ordenació
de
l'aparcamen
t de Can
Molins
Estudi de
les
afectacions
de les
instal·lacion
s de
transport al
TM de Sant
Esteve
Sesrovires
Estudi de
millora i
mantenimen
t del "Pont
Petit" de
Sant Joan
de
Vilatorrada
Pla director
de la xarxa
de
claveguera
m d’aigües
pluvials per
unificar
diferents
subsectors
Estudi de
costos de
mantenimen
t del
cementiri
municipal

Ajuntament
de Sant
Cebrià de
Vallalta
Ajuntament
de Sant
Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament
de Sant
Esteve de
Palautordera

Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires

Ajuntament
de Sant Joan
de
Vilatorrada

Ajuntament
de Sant Julià
de Vilatorta

Ajuntament
de Sant
Llorenç
Savall

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840022903 18/Y/259731
6.000 €
6.000 €
0€
0 € Menor

1840006894 18/Y/259708

13.000 €

0€

6.500 €

6.500 € Obert
simplificat

1840010550 18/Y/259694

12.000 €

0€

6.000 €

6.000 € Obert
simplificat

1840002177 18/Y/259609

18.000 €

18.000 €

0€

0 € Menor

1840023841 18/Y/259698

9.000 €

9.000 €

0€

0 € Menor

1840025382 18/Y/259682

4.950 €

4.950 €

0€

0 € Menor

1840024143 18/Y/259709

15.000 €

0€

7.500 €

7.500 € Obert
simplificat

1840011190 18/Y/259619

4.000 €

0€

4.000 €

0 € Obert
simplificat
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Sant Martí
Sesgueioles

Estudi de
costos de
mantenimen
t del
cementiri
municipal
Estudi
estabilitzaci
ó de talús
Ctra. de
Cardona de
Valls de
Torroella
Estudi del
verd
patrimonial
del nucli de
Valls de
Torroella
Estudi
d'adequació
de la Font
dels
Quadres i
del Camí
Dret
Inventari del
cementiri
municipal

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages

Ajuntament
de Sant
Mateu de
Bages
Ajuntament
de Sant Pere
de
Riudebitlles

Ajuntament
de Sant
Quintí de
Mediona
Ajuntament
Estudi de
de Sant
millora talús
Quirze Safaja del centre
cívic i faig
centenari
Ajuntament
Estudi
de Santa
d'estabilitza
Margarida de ció del talús
Montbui
del C. de la
Tossa
Ajuntament
Estudi
de Santa
d'ordenació
Margarida de de l'espai
Montbui
públic dels
darreres de
l'Ajuntament
Ajuntament
Estudi de
de Santa
les
Maria de
afectacions
Palautordera de les línies
de transport
d'electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs
Ajuntament
Estudi de
de Santa
programació
Maria d'Oló
del Centre
Recreatiu
per espai
multieducati
u

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840000219 18/Y/259620
3.000 €
0€
3.000 €
0 € Obert
simplificat

1840018178 18/Y/259660

8.000 €

0€

4.000 €

4.000 € Obert
simplificat

1840024938 18/Y/259648

4.500 €

4.500 €

0€

0 € Menor

1840010857 18/Y/259649

4.500 €

4.500 €

0€

0 € Menor

1840013241 18/Y/259600

6.000 €

0€

6.000 €

0 € Obert
simplificat

1840025717 18/Y/259695

5.000 €

0€

2.500 €

2.500 € Obert
simplificat

1840006945 18/Y/259684

8.000 €

0€

4.000 €

4.000 € Obert
simplificat

1840007387 18/Y/259629

5.000 €

5.000 €

0€

1840010893 18/Y/259699

6.000 €

0€

3.000 €

1840002875 18/Y/259632

1.000 €

1.000 €

0€

0 € Menor

3.000 € Obert
simplificat

0 € Menor
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Ens

Actuació

Ajuntament
de
Sentmenat

Estudi de
reforma i
ampliació de
l'arxiu
municipal
Estudi de
programació
de la illa
sociosanitàri
a de Can
Manyosa
Estudi de
tarifes del
servei
municipal
d'aigua
potable
Pla director
de la xarxa
de
claveguera
m
Projecte
d'urbanitzaci
ó de la
Urbanització
Casablanca
Sud
Projecte
executiu del
Casal de la
Quintana
Estudi de la
taxa del
domini
públic local
de les línies
de transport
d'electricitat
i gas
Inventari del
cementiri
municipal
Estudi del
claveguera
m de la
zona del c/
de la font,
barri
mussons i
Cal Roda
Estudi
afectacions
línies de
transport
electricitat,
gas, aigua i
hidrocarburs

Ajuntament
de Seva

Ajuntament
de
Sobremunt

Ajuntament
de Sora

Ajuntament
de Subirats

Ajuntament
de
Talamanca
Ajuntament
de Teià

Ajuntament
de Tiana
Ajuntament
de Torrelavit

Ajuntament
de
Viladecavalls

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840018083 18/Y/259630
6.000 €
6.000 €
0€
0 € Menor

1840021917 18/Y/259610

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

1840005511 18/Y/259661

5.000 €

5.000 €

0€

0 € Menor

1840018756 18/Y/259696

10.000 €

0€

5.000 €

1840005651 18/Y/259697

18.000 €

18.000 €

0€

0 € Menor

1840025875 18/Y/259622

15.000 €

15.000 €

0€

0 € Menor

1840020320 18/Y/259718

5.000 €

0€

2.500 €

2.500 € Obert
simplificat

1840023592 18/Y/259611

7.450 €

0€

7.450 €

0 € Obert
simplificat

1840021263 18/Y/259672

5.000 €

5.000 €

0€

0 € Menor

1840022632 18/Y/259700

6.000 €

6.000 €

0€

0 € Menor

5.000 € Obert
simplificat
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Vilassar
de Dalt

Estudi de
rehabilitació
i adequació
Plaça de la
vila i els
jardinets
Sant Jordi
Estudi de
pacificació
del carrer
Parròquia i
entorns
Estudi per la
millora dels
camins de
Serradases i
la Caseta
del Grau
Pla director
d'equipame
nts
Pla director
de
claveguera
m d'Olost
Pla director
de
claveguera
m en ALTA
de Puig-reig

Ajuntament
del Bruc

Ajuntament
del Brull

Ajuntament
d'Olèrdola
Ajuntament
d'Olost
Consell
Comarcal del
Berguedà

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Aportació
Import
Import
Import
Tipus de
estimada de exercici 2018 exercici exercici procediment
la Diputació
2019
2020
(EUR)
1840003294 18/Y/259623
9.500 €
9.500 €
0€
0 € Menor

1840025050 18/Y/259591

12.000 €

12.000 €

0€

0 € Menor

1840003389 18/Y/259651

8.000 €

8.000 €

0€

0 € Menor

1840014137 18/Y/259592

23.000 €

0€

23.000 €

0 € Obert
simplificat

1840009525 18/Y/259670

15.000 €

0€

7.500 €

7.500 € Obert
simplificat

1840004067 18/Y/259665

10.000 €

10.000 €

0€

0 € Menor

Amb cofinançament per part de l’ens destinatari:
Ens

Actuació

Ajuntament
d'Alella
Ajuntament
d'Arenys de
Munt
Ajuntament
d'Argentona

Pla director del verd
urbà d'Alella
Pla director del verd
urbà d'Arenys de
Munt
Projecte de
renovació del
clavegueram dels
carrers Anna Maria
Ravell, Anselm
Clavé i Indústria.
Pla director del
Clavegueram de
Caldes de Montbui
Estudi de millora de
la climatització del
Museu Thermalia
Inventari del
cementiri municipal

1840009746

18/Y/259635

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)
11.700 €

1840024694

18/Y/259636

1840013078

Pla director de la
xarxa d'enllumenat
públic municipal

Ajuntament
de Caldes
de Montbui
Ajuntament
de Caldes
de Montbui
Ajuntament
de Canet de
Mar
Ajuntament
de
Canovelles

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Cost total
estimat
(EUR)

Import
exercici
2018

Import
exercici
2019

Import
exercici
2020

Tipus
procediment

13.000 €

1.300 €

11.700 €

0€

Obert
simplificat
Obert
simplificat

11.700 €

13.000 €

1.300 €

11.700 €

0€

18/Y/259673

9.600 €

12.000 €

12.000 €

0€

0€

1840013615

18/Y/259675

28.000 €

35.000 €

7.000 €

14.000 €

14.000 €

1840013369

18/Y/259625

6.400 €

8.000 €

4.840 €

0€

0€

Menor

1840018238

18/Y/259593

10.560 €

13.200 €

2.640 €

10.560 €

0€

Obert
simplificat

1840000083

18/Y/259715

40.000 €

50.000 €

9.000 €

18.000 €

18.000 €

Obert
simplificat

Menor

Obert
simplificat
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Ens

Actuació

Ajuntament
de
Cardedeu
Ajuntament
de Centelles

Pla director del verd
urbà

1840014677

18/Y/259626

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)
10.400 €

Projecte de la xarxa
de sanejament de
Sant Pau
Pla de resiliència
dels serveis urbans
de les
infraestructures
Pla director
d'abastament
d'aigua potable
Estudi d’optimització
energètica de
l'edifici administratiu
Infants
Projecte de millora
del pont situat al
carrer Montserrat
sobre la línia de
FFGC a Martorell
Projecte
d'Urbanització de la
Vallençana Baixa

1840012943

18/Y/259711

1840010465

Ajuntament
de
Granollers
Ajuntament
de La
Garriga
Ajuntament
de Manresa
Ajuntament
de Martorell

Ajuntament
de
Montcada i
Reixac
Ajuntament
de
Montmeló
Ajuntament
de
Navarcles
Ajuntament
de Palausolità i
Plegamans
Ajuntament
de Polinyà
Ajuntament
de Premià
de Dalt
Ajuntament
de Premià
de Dalt
Ajuntament
de Sant
Esteve
Sesrovires
Ajuntament
de Sant
Feliu de
Codines
Ajuntament
de Sant Pol
de Mar
Ajuntament
de Sant
Quirze del
Vallès

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Cost total
estimat
(EUR)

Import
exercici
2018

Import
exercici
2019

Import
exercici
2020

Tipus
procediment

13.000 €

2.600 €

10.400 €

0€

Obert
simplificat

10.800 €

12.000 €

12.000 €

0€

0€

Menor

18/Y/259719

15.000 €

25.000 €

10.000 €

15.000 €

0€

Obert
simplificat

1840003556

18/Y/259677

24.000 €

30.000 €

6.000 €

12.000 €

12.000 €

Obert
simplificat

1840023207

18/Y/259616

2.750 €

5.500 €

5.500 €

0€

0€

Menor

1840023425

18/Y/259721

8.400 €

12.000 €

12.000 €

0€

0€

Menor

1840025253

18/Y/259716

12.600 €

18.000 €

18.000 €

0€

0€

Menor

Pla de resiliència de
Montmeló

1840021163

18/Y/259679

22.500 €

25.000 €

2.500 €

22.500 €

0€

Obert
simplificat

Projecte per a la
consolidació del
talús del Riu Calders
(Prioritat 1A i 1B)
Projecte executiu de
la biblioteca
municipal de Palausolità i Plegamans
Estudi de directrius
d'intervenció a les
places del municipi
Pla director de
clavegueram

1840012962

18/Y/250455

18.000 €

20.000 €

0€

0€

0€

Menor

1840001988

18/Y/259898

157.600 €

197.000 €

59.100 €

137.900
€

0€

Negociat

1840023658

18/Y/259599

16.200 €

18.000 €

18.000 €

0€

0€

MENOR

1840010217

18/Y/259680

36.000 €

45.000 €

9.000 €

18.000 €

18.000 €

Obert
simplificat

Pla director del verd
urbà

1840021850

18/Y/259637

11.200 €

14.000 €

2.800 €

11.200 €

0€

Obert
simplificat

Projecte de reforma
de la planta
soterrani de la casa
consistorial per a
usos polivalents
Plans Directors de
xarxes de serveis clavegueram

1840020566

18/Y/259618

16.200 €

18.000 €

18.000 €

0€

0€

Menor

1840005763

18/Y/259681

36.000 €

40.000 €

4.000 €

18.000 €

18.000 €

Obert
simplificat

Pla director del verd
urbà

1840006249

18/Y/259638

10.350 €

11.500 €

1.150 €

10.350 €

0€

Obert
simplificat

Estudi del col·lector
de la Betzuca

1840019728

18/Y/259683

8.000 €

10.000 €

10.000 €

0€

0€

Menor
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Ens

Actuació

Ajuntament
de Sant
Vicenç de
Montalt
Ajuntament
de Sant
Vicenç dels
Horts
Ajuntament
de Súria

Pla director del verd
urbà

1840022639

18/Y/259640

Aportació
estimada
de la
Diputació
(EUR)
12.600 €

Projecte executiu de
nou edifici de
l'escola bressol Petit
Mamut
Projecte executiu
d'urbanització del
c/Sant Jaume i
c/Sant Sebastià
Pla estratègic de la
resiliència urbana a
Terrassa- Terrassa
Resilient
Projecte de la
urbanització per a
completar serveis
basics zona oest
Estudi de
programació del
Casino Valliranenc
Estudi de l'arbrat a
l'espai públic

1840002141

18/Y/259621

1840025356

Estudi del Pont de
Can Manel a
Vilanova del Vallès
Projecte executiu del
pas de connexió
entre els dos àmbits
del Parc dels
Torrents
Projecte d'ampliació
de
la
Biblioteca
Santa Maria d'Olesa
de Montserrat

Ajuntament
de Terrassa
Ajuntament
de Vallirana
Ajuntament
de Vallirana
Ajuntament
de
Vilafranca
del Penedès
Ajuntament
de Vilanova
del Vallès
Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat
Ajuntament
d'Olesa de
Montserrat

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Cost total
estimat
(EUR)

Import
exercici
2018

Import
exercici
2019

Import
exercici
2020

Tipus
procediment

14.000 €

1.400 €

12.600 €

0€

Obert
simplificat

26.600 €

38.000 €

11.400 €

26.600 €

0€

Obert
simplificat

18/Y/259601

15.750 €

17.500 €

17.500 €

0€

0€

Menor

1840021085

18/Y/259717

9.000 €

18.000 €

18.000 €

0€

0€

Menor

1840022398

18/Y/259712

28.000 €

35.000 €

7.000 €

14.000 €

14.000 €

1840023827

18/Y/259633

6.400 €

8.000 €

8.000 €

0€

0€

Menor

1840007207

18/Y/259634

7.000 €

10.000 €

10.000 €

0€

0€

Menor

1840024852

18/Y/259685

9.000 €

10.000 €

10.000 €

0€

0€

Menor

1840007994

18/Y/259614

12.600 €

18.000 €

18.000 €

0€

0€

Menor

1840011821

18/Y/259607

22.400 €

32.000 €

9.600 €

22.400 €

0€

Obert
simplificat

Obert

Aquest import total es distribuirà d’acord amb el següent:
- 741.780 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018.
- 591.280 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2019.
- 227.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22750 de la
Diputació de Barcelona de l’any 2020.
Segon. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i condicionar la seva efectivitat a
l’aprovació dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació de
Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada.
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Quart. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al
menor cost de l’adjudicació.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), que intervé dient: Actuacions com les que fa referència aquest dictamen
són, al nostre entendre, ja ho hem dit en repetides ocasions, les actuacions
estructurals d’allò que hauria de fer la Diputació; per tant, ens felicitem d’aquest
dictamen. Però també la reflexió, que també farem al Ple, perquè al llarg de les
diferents Comissions Informatives d’aquest mes de setembre, hem observat noves
desestimacions sobre altres actuacions que, al nostre entendre, són estructurals.
Nosaltres no ens hem referit anteriorment a la participació, en el punt dos o tres, de la
Diputació en diferents ens, perquè no volem ser pesats, però no veiem el retorn de
determinada presència de la Diputació en algunes entitats, allà on s’hi destinen molts
diners i, en canvi, aquestes actuacions que són estructurals queden desistides. En tot
cas, no és el cas del punt cinquanta-cinc, del qual ens hem de felicitar, i una miqueta
fer una miqueta, amb aquesta lectura ràpida, de quines són aquestes actuacions,
veurem que això sí que afavoreix i millora la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes de la demarcació.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un
conveni marc “Acuerdo Marco Administrativo” a subscriure entre la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Girona i el “Sistema Nacional de Áreas de
Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” de
Costa Rica.- 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:
“Aprovació conveni marc
Els problemes de medi ambient transcendeixen els límits de les fronteres nacionals, i
per tant, es requereix buscar solucions en l’àmbit global, de conformitat amb els
principis aprovats per la Conferència pel Medi Ambient i Desenvolupament de les
Nacions Unides, celebrada el juny de 1992, a Rio de Janeiro, Brasil.
L’estratègia de Sevilla aprovada l’any 1992 i el Pla d’Acció de Madrid per a les
Reserves de Biosfera (2008-2013), aprovat en el tercer Congrés Mundial de Reserves
de Biosfera celebrat a Madrid, al febrer de 2008, són documents internacionals que
han de prendre’s en consideració per a la implementació del present conveni marc.
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El programa MaB “Persona i Biosfera” de la UNESCO és des del seu establiment, a
principis dels anys setanta, un interessant instrument per formular criteris i exemplificar
un nou model de relació de l’ésser humà amb la natura. És en aquest context on
trobem les Reserves de la Biosfera, espais singulars que, sense que això impliqui
necessàriament un règim jurídic especial, són així reconegudes per la UNESCO com
àrees de referència on exemplificar una nova manera de relació de l’home amb la
natura. En aquest sentit, dins d’aquest programa, es promou la cooperació i intercanvi
entre Reserves de Biosfera en l’àmbit internacional i així ho reconeixen els comitès
MAB de Costa Rica i d’Espanya.
La Reserva de la Biosfera La Amistad (en endavant la RBA), des de 1982 està
incorporada dins del Programa MAB de la UNESCO, i es troba a Costa Rica.
El Parc Natural del Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera (una àrea on la
protecció del medi natural ha de conviure amb l’ús productiu dels recursos i on s’ha de
constatar la viabilitat de fer compatibles la conservació i el desenvolupament) pel
Consell Internacional del programa MaB (l’home i la biosfera) de la UNESCO el 28
d’abril de 1978.
L’article 22 de la Llei de Biodiversitat nº 7788, publicada a la Gaceta 101 de 27 de
maig de 1998, aprovada per l’Assemblea Legislativa de la República de Costa Rica,
estableix que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) és un òrgan
desconcentrat del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET),
amb personalitat jurídica instrumental, que integra les competències en matèria
forestal, vida silvestre i àrees silvestres protegides, protecció i conservació de l’ús de
conques hidrogràfiques i sistemes hídrics, amb la finalitat de dictar polítiques, planificar
i executar processos dirigits a aconseguir la sostenibilitat en el maneig dels recursos
naturals de Costa Rica.
De conformitat amb l’article 21 del Reglament a la Llei de Biodiversitat, Decret nº
34433-MINAE, Publicat a la Gaceta nº 68 de 8 d’abril de 2008, i que forma part de la
legislació de Costa Rica, el SINAC està integrat per 11 Àrees de Conservació, de les
quals formen part l’Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C) i l’Área de
Conservación La Amistad Pacífico (ACLA-P).
Dins del ACLA-C i del ACLA-P, existeixen territoris de significat mundial com RBA, que
inclou les Àrees Silvestres Protegides com el Parque Nacional Barbilla, Reserva
Biològica Hitoy Cerere, Reserva Forestal Río Macho, Zona Protectora Río Navarro y
Sombrero, Zona Protectora Las Tablas, Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte,
Parque Nacional Chirripó i el Parque Internacional La Amistad (PILA), Binacional amb
Panamá. A més, algunes de les Àrees Silvestres Protegides incloses a la RBA, han
sigut declarades per la UNESCO com “Sitio de Patrimoni Mundial Natural” i com “Sitio
Ramsar Turberas de Talamanca”.
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Dins de la RBA existeixen set (7) territoris indígenes Bribrí i Cabécar que històricament
han ocupat aquestes regions i han fet ús de les mateixes com “Sitios Sagrados”,
“Sitios de Asentamientos y de Aprovechamiento Racional de la biodiversidad”.
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, situat en les províncies de
Barcelona i Girona, reuneix un conjunt notable de valors naturals, un mosaic de
considerable diversitat biològica, un valuós patrimoni cultural i una sèrie de paisatges
que s’han conservat amb una notòria qualitat i que són el resultat de la relació
ancestral de la societat i el medi natural.
Les Diputacions de Barcelona i Girona són les titulars de la gestió i coordinació de les
actuacions de la Reserva de la Biosfera del Montseny, de conformitat amb l’establert a
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals de Catalunya, i d’acord amb el
Conveni de cooperació i coordinació en la gestió del Parc Natural del Montseny, signat
per ambdues diputacions el 3 d’abril de 2008.
La Diputació de Barcelona per mitjà de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i amb la participació de les administracions locals
implicades, gestiona un conjunt de parcs naturals dins de la província de Barcelona,
Espanya, en el que s’inclou el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
amb l’objectiu de preservar els valors naturals i culturals i fer possible, al mateix temps,
un desenvolupament equilibrat en les àrees protegides i la seva zona d’influència.
La Diputació de Girona, amb la participació de les administracions locals implicades,
participa en la gestió del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny,
compartint els objectius de conservació dels valors naturals i culturals, i promovent al
mateix temps un desenvolupament sostenible, així com altres programes d’àmbit
provincial, entre els quals hi ha el programa de conservació d’aquells boscos amb un
major interès per a la preservació.
El 12 de juliol de 1994 es va signar a San José, Costa Rica, l’”Acord Administratiu
entre el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas de Costa Rica i la
Diputació de Barcelona per a la cooperació en la gestió del Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny, i la Reserva de la Biosfera La Amistad (sector
costarricense)”, i que el 30 d’abril de 1997, es va signar, a Barcelona, un nou Acord en
el mateix sentit.
Existeix una coincidència en els objectius fonamentals de les parts participants en
aquest conveni marc, i que aquest fet, per tant, fa necessari aprofundir en les relacions
d’amistat i cooperació entre aquestes, dins de l’àmbit dels seus objectius comuns.
Els objectius de les àrees de conservació i desenvolupament sostenible de Costa Rica
i dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per la Diputació de
Girona, així com el fet de que les tres institucions tinguin responsabilitats en la gestió
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de la biosfera, les enquadra dins del desenvolupament del Programa MaB “Persona i
Biosfera” de la UNESCO.
Els problemes del medi ambient no poden situar-se només dins dels límits de les
fronteres nacionals, sinó que s’han d’enfocar amb mentalitat oberta i visió planetària.
Existeixen casos de cooperació entre institucions que gestionen espais naturals
protegits i entre reserves de la biosfera de diversos països, dels quals s’han derivat en
excel·lents resultats.
Les institucions signants tenen interès en aconseguir la implementació de polítiques de
conservació i desenvolupament sostenible en les àrees de la seva competència, així
com la necessitat d’unificar esforços de cooperació en relació amb l’ordenació de l’ús
del sòl, la conservació de la biodiversitat i la transferència d’experiències en les
Reserves de la Biosfera d’arreu del món, en el marc del present conveni marc.
Es fa necessari crear mecanismes d’informació, capacitació i gestió ambiental per
difondre i promoure alternatives d’ordenació equilibrada del territori, així com de
conservació i ús sostenible dels recursos naturals.
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, el desenvolupament
socieconòmic i de conservació i respecte al patrimoni natural, i el d’unificar esforços de
cooperació en relació amb l’ordenació de l’ús del sòl, la conservació de la biodiversitat
i la transferència d’experiències en les Reserves de la Biosfera d’arreu del món, el
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de Costa Rica, i les
Diputacions de Barcelona i Girona estan interessades en establir un conveni que reguli
aquesta mútua cooperació.
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regulen amb caràcter
bàsic els convenis i els principis de les relacions interadministratives, 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, que regulen els convenis de
col.laboració.
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Vist el punt 3.4,j.1) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i
publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, proposa
a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar el present conveni marc “Acuerdo Marco Administrativo” a subscriure
entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica, la Diputació de Barcelona i la Diputació
de Girona, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació, en
castellà i en català:
“ACUERDO MARCO ADMINISTRATIVO
ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE
ÁREAS
DE
CONSERVACIÓN
DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
DE
COSTA
RICA, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Y LA DIPUTACIÓN DE GIRONA DEL
REINO DE ESPAÑA

“ACORD MARC ADMINISTRATIU ENTRE
EL SISTEMA NACIONAL D'ÀREES DE
CONSERVACIÓ
DEL
MINISTERI
D'AMBIENT,
ENERGIA
I
TELECOMUNICACIONS DE COSTA RICA,
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL REGNE
D'ESPANYA

Por parte del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, cédula de personería jurídica
número tres-cero cero siete-tres uno siete
nueve uno dos, representado por el señor
MARIO COTO HIDALGO, mayor, casado,
máster en Gestión Ambiental, vecino de la
provincia de Heredia, cédula de identidad
XXX, en su condición de Director Ejecutivo
del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación, (en adelante “EL SINAC”), y
Secretario Ejecutivo del Concejo Nacional
de Áreas de Conservación (“CONAC”), de
conformidad con el nombramiento realizado
por el Ministro de Ambiente y Energía en
oficio DM-016-2017 del 09 de enero de
2017.

Per part del Sistema Nacional d'Àrees de
Conservació, cèdula de persona jurídica
nombre tres-zero zero set-tres u set nou u
dos, representat pel senyor MARIO COTO
HIDALGO, major, casat, màster en Gestió
Ambiental, veí de la província d'Heredia,
cèdula d'identitat XXX, en la seva condició
de Director Executiu del Sistema Nacional
d'Àrees de Conservació, (d'ara endavant “EL
SINAC”), i Secretari Executiu del Consell
Nacional
d'Àrees
de
Conservació
(“CONAC”),
de
conformitat
amb
el
nomenament realitzat pel Ministre d'Ambient
i Energia en ofici DM-016-2017 del 09 de
gener de 2017.

Por parte de la Diputación de Barcelona, D.
Valentí Junyent i Torras, diputado delegado
de Espacios Naturales y Medio Ambiente

Per part de la Diputació de Barcelona, D.
Valentí Junyent i Torras, diputat delegat
d'Espais Naturals i Medi Ambient de l'Àrea
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del Área de Territorio y Sostenibilidad,
facultado de acuerdo con el Texto
Refundido
núm.
1/2018,
sobre
nombramientos
y
delegación
de
competencias y atribuciones de los órganos
de la Diputación de Barcelona, diferentes al
Pleno, aprobado por el Decreto de la
Presidencia número 7048/18, de 9 de julio
de 2018 (publicado en el BOPB de 11 de
julio de 2018), asistido por el secretario
delegado, Ferran Gonzalo Sánchez, en
virtud de las facultades conferidas por el
Decreto de Presidencia de 13 de abril de
2018 (BOPB de 20.04.2018).

de Territori i Sostenibilitat, facultat d'acord
amb el Text Refós núm. 1/2018, sobre
nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents al Ple, aprovat pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de
9 de juliol de 2018 (publicat en el BOPB de
11 de juliol de 2018), assistit pel secretari
delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de
Presidència de 13 d'abril de 2018 (BOPB de
20.04.2018).

Por parte de la Diputación de Girona, D.
Pere Vila i Fulcarà, Presidente de la
Diputación de Girona, elegido el 1 de julio de
2015, en el acto de constitución de la
corporación, facultado para este acto por
acuerdo de la Junta de Gobierno de xxxxx,
mediante el cual se aprueba el texto del
presente Convenio, y asistido por el
Secretario General de la Diputación de
Girona, D. Jordi Batllori i Nouvilas.

Per part de la Diputació de Girona, D. Pere
Vila i Fulcarà, President de la Diputació de
Girona, triat l'1 de juliol de 2015, en l'acte de
constitució de la corporació, facultat per a
aquest acte per acord de la Junta de Govern
de xxxxx, mitjançant el qual s'aprova el text
del present Conveni, i assistit pel Secretari
General de la Diputació de Girona, D. Jordi
Batllori i Nouvilas.

Que de acuerdo con el artículo 22 de la Ley
de Biodiversidad N° 7788, publicada en la
Gaceta N° 101 del 27 de mayo de 1998,
aprobada por la Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica, se creó el SINAC,
con personalidad jurídica instrumental, como
un sistema de gestión y coordinación
institucional, desconcentrado y participativo,
que integra las competencias en materia
forestal, vida silvestre, áreas protegidas,
conservación y protección de cuencas y
sistemas hídricos, con el fin de dictar
políticas, planificar y ejecutar procesos
dirigidos a lograr sostenibilidad en el manejo
de los recursos naturales de Costa Rica. Así
ratificado mediante el Voto Nº 9563-06 por la
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta
ante la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia.
Que en cumplimiento del artículo 22 de la
Ley 7788, del 23 de abril de 1998, Ley de
Biodiversidad y de los artículos 8 inciso b) y
12 inciso q) del Reglamento a la Ley de

Que d'acord amb l'article 22 de la Llei de
Biodiversitat N° 7788, publicada en La
Gaceta N°101 del 27 de maig de 1998,
aprovada per l'Assemblea Legislativa de la
República de Costa Rica, es va crear el
SINAC,
amb
personalitat
jurídica
instrumental, com un sistema de gestió i
coordinació institucional, desconcentrat i
participatiu, que integra les competències en
matèria forestal, vida silvestre, àrees
protegides, conservació i protecció de
conques i sistemes hídrics, amb la finalitat de
dictar polítiques, planificar i executar
processos dirigits a aconseguir sostenibilitat
en el maneig dels recursos naturals de Costa
Rica. Així ratificat mitjançant el Vot Nº 956306
per
l'Acció
d'Inconstitucionalitat
interposada davant la Sala Constitucional de
la Cort Suprema de Justícia.
Que en compliment de l'article 22 de la Llei
7788, del 23 d'abril de 1998, Llei de
Biodiversitat i dels articles 8 incís b) i 12 incís
q) del Reglament a la Llei de Biodiversitat,
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Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433MINAE publicado en La Gaceta Nº 68 del 08
de abril de 2008 y de conformidad con los
artículos 90 inciso e) y 92 de la Ley General
de la Administración Pública, Ley Nº 6227
publicada en La Gaceta Nº 102 del 30 de
mayo de 1978, el CONAC mediante Acuerdo
Nº 9 de la Sesión Extraordinaria Nº 8-2008,
celebrada el 9 de diciembre de 2008, delega
en la Secretario (a) Ejecutivo (a) del SINAC
la firma de todos aquellos Convenios
aprobados por este Consejo.

Decret Executiu Nº 34433-MINAE publicat en
La Gaseta Nº 68 del 08 d'abril de 2008 i de
conformitat amb els articles 90 incís i) i 92 de
la Llei General de l'Administració Pública,
Llei Nº 6227 publicada en La Gaseta Nº 102
del 30 de maig de 1978, el CONAC
mitjançant Acord Nº 9 de la Sessió
Extraordinària Nº 8-2008, celebrada el 9 de
desembre de 2008, delega en la Secretari (a)
Executiu (a) del SINAC la signatura de tots
aquells Convenis aprovats per aquest
Consell.

Que de conformidad con el artículo 12,
inciso q) del Reglamento a la Ley de
Biodiversidad, Decreto Ejecutivo Nº 34433MINAE, publicado en La Gaceta Nº 68, del
08 de abril de 2008, el CONAC mediante
acuerdo Nº xxxx de la Sesión Ordinaria Nº
xxxx, celebrada el día xx de xxxx de 2018,
aprobó la celebración del presente convenio.

Que de conformitat amb l'article 12, incís q)
del Reglament a la Llei de Biodiversitat,
Decret Executiu Nº 34433-MINAE, publicat
en La Gaseta Nº 68, del 08 d'abril de 2008, el
CONAC mitjançant acord Nº de la Sessió
Ordinària N° , celebrada el dia xx de xxxx de
2018, va aprovar la celebració del present
conveni.

Que la presente minuta del convenio ha sido
aprobada por la Junta de Gobierno de la
Diputación de Barcelona en sesión ordinaria
del día xxxxxx.

Que la present minuta del conveni ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en sessió ordinària
del dia xxxxxx.

Las Partes reunidas y con el poder de
representación por el cual actúan han
acordado el presente Acuerdo Marco
Administrativo, que se regirá por los
antecedentes y las cláusulas que a
continuación se exponen y enumeran:

Les Parts reunides i amb el poder de
representació pel qual actuen han acordat el
present Acord marc Administratiu, que es
regirà pels antecedents i les clàusules que a
continuació s'exposen i enumeren:

ANTECEDENTES

ANTECEDENTS

I. Que los problemas de medio ambiente
trascienden los límites de las fronteras
nacionales, por lo que se requiere buscar
soluciones en el ámbito global, de
conformidad con los principios aprobados
por la Conferencia para el Medio
Ambiente y Desarrollo de las Naciones
Unidas, celebrada en junio de 1992, en
Río de Janeiro, Brasil.

I. Que els problemes de medi ambient
transcendeixen els límits de les fronteres
nacionals, per la qual cosa es requereix
buscar solucions en l'àmbit global, de
conformitat amb els principis aprovats per
la Conferència per al Medi ambient i
Desenvolupament de les Nacions Unides,
celebrada al juny de 1992, a Rio de
Janeiro, Brasil.

II. Que la Estrategia de Sevilla aprobada en
el año 1992 y el Plan de Acción de Madrid
para las Reservas de Biosfera (2008-

II. Que l'Estratègia de Sevilla aprovada
l'any 1992 i el Pla d'Acció de Madrid per a
les Reserves de Biosfera (2008-2013),
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2013), aprobado en el tercer Congreso
Mundial de Reservas de Biosfera
celebrado en Madrid, en febrero de 2008,
son documentos internacionales que
deben tomarse en consideración para la
implementación del presente Acuerdo
Marco.

aprovat al tercer Congrés Mundial de
Reserves de Biosfera celebrat a Madrid, al
febrer
de
2008,
són
documents
internacionals que han de prendre's en
consideració per a la implementació del
present Acord marc.

III. Que dentro del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB) de la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), se promueve la cooperación
e intercambio entre Reservas de Biosfera
en el ámbito internacional y así lo
reconocen los comités MAB de Costa
Rica y de España.

III. Que dins del Programa sobre l'Home i
la Biosfera (MAB) de l'Organització de les
Nacions Unides per a l'Educació, la
Ciència i la Cultura (UNESCO), es promou
la cooperació i intercanvi entre Reserves
de Biosfera en l'àmbit internacional i així ho
reconeixen els comitès MAB de Costa Rica
i d'Espanya.

IV. Que la Reserva de la Biosfera La
Amistad, de Costa Rica, en adelante la
RBA desde 1982 y el Parque Natural y
Reserva de la Biosfera del Montseny
desde 1978, se encuentran incorporadas
dentro del Programa MAB de la UNESCO.
V. Que el artículo 22 de la Ley de
Biodiversidad Nº 7788, publicada en la
Gaceta 101 del 27 de mayo de 1998,
aprobada por la Asamblea Legislativa de
la República de Costa Rica, establece que
el SINAC es un órgano desconcentrado
del Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones
(MINAET),
con
personalidad jurídica instrumental, que
integra las competencias en materia
forestal, vida silvestre y áreas silvestres
protegidas, protección y conservación del
uso de cuencas hidrográficas y sistemas
hídricos, con el fin de dictar políticas,
planificar y ejecutar procesos dirigidos a
lograr la sostenibilidad en el manejo de
los recursos naturales de Costa Rica.
VI. Que de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento a la Ley de Biodiversidad,
Decreto Nº 34433-MINAE, Publicado en
La Gaceta Nº 68 del 8 abril de 2008, y
que forma parte de la legislación de Costa
Rica, el SINAC está integrado por 11
Áreas de Conservación, de las cuales

IV. Que la Reserva de la Biosfera
L'Amistat, de Costa Rica, d'ara endavant la
RBA des de 1982 i el Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny des
de 1978, es troben incorporades dins del
Programa MAB de la UNESCO.
V. Que l'article 22 de la Llei de Biodiversitat
Nº 7788, publicada en la Gaseta 101 del
27 de maig de 1998, aprovada per
l'Assemblea Legislativa de la República de
Costa Rica, estableix que el SINAC és un
òrgan
desconcentrat
del
Ministeri
d'Ambient, Energia i Telecomunicacions
(MINAET), amb personalitat jurídica
instrumental, que integra les competències
en matèria forestal, vida silvestre i àrees
silvestres
protegides,
protecció
i
conservació
de
l'ús
de
conques
hidrogràfiques i sistemes hídrics, amb la
finalitat de dictar polítiques, planificar i
executar processos dirigits a aconseguir la
sostenibilitat en el maneig dels recursos
naturals de Costa Rica.
VI. Que de conformitat amb l'article 21 del
Reglament a la Llei de Biodiversitat,
Decreto Nº 34433-MINAE, Publicat en La
Gaceta Nº 68 del 8 abril de 2008, i que
forma part de la legislació de Costa Rica, el
SINAC aquesta integrat per 11 Àrees de
Conservació, de les quals formen part
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forman parte el Área de Conservación La
Amistad Caribe (ACLA-C) y el Área de
Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP).

l'Àrea de Conservació L'Amistat Carib
(ACLA-C) i l'Àrea de Conservació L'Amistat
Pacífic (ACLA-P).

VII. Que dentro del ACLA-C y del ACLA-P,
existen territorios de significancia mundial
como RBA, que incluye a las Áreas
Silvestres Protegidas como el Parque
Nacional Barbilla, Reserva Biológica Hitoy
Cerere, Reserva Forestal Río Macho,
Zona Protectora Río Navarro y Sombrero,
Zona Protectora Las Tablas, Parque
Nacional Tapantí Macizo de la Muerte,
Parque Nacional Chirripó y el Parque
Internacional
La
Amistad
(PILA),
Binacional con Panamá. Además, algunas
de las Áreas Silvestres Protegidas
incluidas en la RBA, han sido declaradas
por la UNESCO como Sitio de Patrimonio
Mundial Natural y como Sitio Ramsar
Turberas de Talamanca.

VII. Que dins del ACLA-C i del ACLA-P,
existeixen territoris d’importància mundial
com a RBA, que inclou a les Àrees
Silvestres Protegides com el Parc Nacional
Barbeta, Reserva Biològica Hitoy Cerere,
Reserva Forestal Ric Mascle, Zona
Protectora Riu Navarro i Barret, Zona
Protectora Les Taules, Parc Nacional
Tapantí Massís de la Mort, Parc Nacional
Chirripó i el Parc Internacional L'Amistat
(PILA), Binacional amb Panamà. A més,
algunes de les Àrees Silvestres Protegides
incloses en la RBA, han estat declarades
per la UNESCO com a Lloc de Patrimoni
Mundial Natural i com a Lloc Ramsar
Turberas de Talamanca.

VIII. Que, dentro de la RBA, existen siete
(7) territorios indígenas Bribrí y Cabécar
que históricamente han ocupado estas
regiones y han hecho uso de las mismas
como Sitios Sagrados, Sitios de
Asentamientos y de Aprovechamiento
Racional de la biodiversidad.

VIII. Que, dins de la RBA, existeixen set (7)
territoris indígenes Bribrí i Cabécar que
històricament han ocupat aquestes regions
i han fet ús de les mateixes com a Llocs
Sagrats,
Llocs
d'Assentaments
i
d'Aprofitament Racional de la biodiversitat.

IX. Que el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera del Montseny, situado en las
provincias de Barcelona y Girona, reúne
un conjunto notable de valores naturales,
un mosaico de considerable diversidad
biológica, un valioso patrimonio cultural y
una serie de paisajes que se han
conservado con una notoria calidad y que
son el resultado de la relación ancestral
de la sociedad y el medio natural.

IX. Que el Parc Natural i Reserva de la
Biosfera del Montseny, situat a les
províncies de Barcelona i Girona, reuneix
un conjunt notable de valors naturals, un
mosaic de considerable diversitat biològica,
un valuós patrimoni cultural i una sèrie de
paisatges que s'han conservat amb una
notòria qualitat i que són el resultat de la
relació ancestral de la societat i el mitjà
natural.

X. Que la Diputación de Barcelona por medio
de la Gerencia de Servicios de Espacios
Naturales del Área de Territorio y
Sostenibilidad y con la participación de las
administraciones
locales
implicadas,
gestiona un conjunto de parques
naturales dentro de la provincia de

X. Que la Diputació de Barcelona per mitjà
de la Gerència de Serveis d'Espais
Naturals de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat i amb la participació de les
administracions locals implicades, gestiona
un conjunt de parcs naturals dins de la
província de Barcelona, Espanya, en el
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Barcelona, España, en el que se incluye
el Parque Natural y Reserva de la
Biosfera del Montseny, con el objetivo de
preservar los valores naturales y
culturales y hacer posible, al mismo
tiempo, un desarrollo equilibrado en las
áreas protegidas y su zona de influencia.

qual s'inclou el Parc Natural i Reserva de
la Biosfera del Montseny, amb l'objectiu de
preservar els valors naturals i culturals i fer
possible,
al
mateix
temps,
un
desenvolupament equilibrat a les àrees
protegides i la seva zona d'influència.

XI. Que la Diputación de Girona, por medio
del Servicio de Medio Ambiente, con la
participación de las administraciones
locales implicadas, participa en la gestión
del Parque Natural y Reserva de la
Biosfera del Montseny, compartiendo los
objetivos de conservación de los valores
naturales y culturales, y promoviendo al
mismo tiempo un desarrollo sostenible,
así como otros programas de ámbito
provincial, entre los cuales, el programa
de conservación de aquellos bosques con
un mayor interés para la preservación.

XI. Que la Diputació de Girona, per mitjà
del Servei de Medi ambient, amb la
participació de les administracions locals
implicades, participa en la gestió del Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny, compartint els objectius de
conservació dels valors naturals i culturals,
i promovent al mateix temps un
desenvolupament sostenible, així com
altres programes d'àmbit provincial, entre
els quals, el programa de conservació
d'aquells boscos amb un major interès per
a la preservació.

XII. Que el día 12 de Julio de 1994 se firmó en
San José, Costa Rica el “Acuerdo
Administrativo entre el Ministerio de
Recursos Naturales, Energía y Minas de
Costa Rica y La Diputación de Barcelona
para la cooperación en la gestión del
Parque Natural y Reserva de la Biosfera
del Montseny, y la Reserva de la Biosfera
La Amistad (sector costarricense)”, y que
el 30 de abril de 1997, se firmó, en
Barcelona, un nuevo Acuerdo en el mismo
sentido.

XII. Que el dia 12 de Juliol de 1994 es va
signar a San José, Costa Rica el “Acord
Administratiu entre el Ministeri de Recursos
Naturals, Energia i Mines de Costa Rica i
La Diputació de Barcelona per a la
cooperació en la gestió del Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny, i la
Reserva de la Biosfera L'Amistat (sector
costa-riqueny)”, i que el 30 d'abril de 1997,
es va signar, a Barcelona, un nou Acord en
el mateix sentit.

XIII. Que el Pleno de la Diputación de
Barcelona, en sesión ordinaria del 26 de
noviembre de 2009, aprobó el convenio
marco de colaboración “Acuerdo Marco
Administrativo” para la cooperación en la
gestión de la Reserva de la Biosfera del
Montseny y de la Reserva de la Biosfera
La Amistad, en Costa Rica, suscrito entre
el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación del Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones de Costa
Rica, la Diputación de Barcelona y la
Diputación de Girona del Reino de
España, con registro de acuerdo número

XIII. Que el Ple de la Diputació de
Barcelona, en sessió ordinària del 26 de
novembre de 2009, va aprovar el conveni
marc de col·laboració “Acord Marc
Administratiu” per a la cooperació en la
gestió de la Reserva de la Biosfera del
Montseny i de la Reserva de la Biosfera
L'Amistat, a Costa Rica, subscrit entre el
Sistema Nacional d'Àrees de Conservació
del Ministeri d'Ambient, Energia i
Telecomunicacions de Costa Rica, la
Diputació de Barcelona i la Diputació de
Girona del Regne d'Espanya, amb registre
d'acord número 225/09. Posteriorment, el
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225/09. Posteriormente, el Pleno de la
Diputación de Barcelona, en sesión
ordinaria del 27 de mayo de 2010, aprobó
la modificación no substancial del
contenido del convenio marco de
referencia, con registro de acuerdo
número 156/10, y se firmó el 22 de
diciembre de 2010, siendo vigente hasta
el 21 de diciembre de 2015.

Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió
ordinària del 27 de maig de 2010, va
aprovar la modificació no substancial del
contingut del conveni marco de referència,
amb registre d'acord número 156/10, i es
va signar el 22 de desembre de 2010, sent
vigent fins al 21 de desembre de 2015.

XIV. Que existe coincidencia en los
objetivos fundamentales de las partes en
este Acuerdo, lo que posibilita profundizar
las relaciones de amistad y cooperación
entre éstas, dentro del ámbito de sus
objetivos comunes.

XIV. Que existeix coincidència en els
objectius fonamentals de les parts en
aquest Acord, la qual cosa possibilita
aprofundir les relacions d'amistat i
cooperació entre aquestes, dins de l'àmbit
dels seus objectius comuns.

XV. Que las instituciones firmantes tienen
interés
en
continuar
colaborando
conjuntamente
para
lograr
la
implementación
de
políticas
de
conservación y desarrollo sostenible en
las áreas de su competencia, así como la
necesidad de aunar esfuerzos de
cooperación en lo relacionado con la
ordenación del uso del suelo, la
conservación de la biodiversidad y la
transferencia de experiencias en las
Reservas de Biosfera en el marco del
presente Acuerdo Marco.

XV. Que les institucions signatàries tenen
interès
a
continuar
col·laborant
conjuntament
per
aconseguir
la
implementació
de
polítiques
de
conservació i desenvolupament sostenible
a les àrees de la seva competència, així
com la necessitat de conjuminar esforços
de cooperació en el relacionat amb
l'ordenació de l'ús del sòl, la conservació
de la biodiversitat i la transferència
d'experiències en les Reserves de Biosfera
en el marc del present Acord marc.

XVI. Que se hace necesario crear
mecanismos de información, capacitación
y gestión ambiental para difundir y
promover alternativas de ordenación
equilibrada del territorio de las Reservas
de Biosfera hermanadas, así como de
conservación y uso sostenible de los
recursos naturales.

XVI. Que es fa necessari crear
mecanismes d'informació, capacitació i
gestió ambiental per difondre i promoure
alternatives d'ordenació equilibrada del
territori de les Reserves de Biosfera
Agermanades, així com de conservació i
ús sostenible dels recursos naturals.

CLÁUSULAS

CLÀUSULES

1. El objetivo del presente Acuerdo es
establecer el marco de cooperación
entre las Partes, que coadyuve al
fortalecimiento de las capacidades y al
desarrollo de mecanismos que faciliten
la gestión adecuada de la biodiversidad
y al mejoramiento de la calidad de vida

1. L'objectiu del present Acord és establir
el marc de cooperació entre les Parts, que
coadjuvi a l'enfortiment de les capacitats i
al desenvolupament de mecanismes que
facilitin la gestió adequada de la
biodiversitat i al millorament de la qualitat
de vida de les comunitats situades en la
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de las comunidades ubicadas en la RBA
en Costa Rica y en el Parque Natural y
Reserva de Biosfera del Montseny en
España, en adelante “Reservas de la
Biosfera Hermanadas”.

RBA a Costa Rica i al Parc Natural i
Reserva de Biosfera del Montseny a
Espanya, d'ara endavant “Reserves de la
Biosfera Agermanades”.

2. Las áreas de cooperación mutua que
preferiblemente podrán desarrollarse en
el marco del presente Acuerdo Marco,
serán:
a) Investigación y capacitación.
b) Educación ambiental.
c)Turismo Sostenible
d) Ordenación territorial.
e) Tratamiento de los ecosistemas.
f) Monitoreo biológico.
g) Prevención y manejo de incendios.
h) Promoción de servicios ambientales.
i) Producción ambientalmente
sostenible.
j) Adaptación y mitigación al Cambio
Climático.
k) Gestión ambiental y comunitaria con
poblaciones locales.
l) Otras acciones que se contemplen
de forma conjunta.

2. Les àrees de cooperació mútua que
preferiblement podran desenvolupar-se en el
marc del present Acord marc, seran:

3. Las Partes firmantes se comprometen a:

3. Les Parts signatàries es comprometen a:

a) Recerca i capacitació.
b) Educació ambiental.
c) Turisme Sostenible
d) Ordenació territorial.
i) Tractament dels ecosistemes.
f) Monitoratge biològic.
g) Prevenció i maneig d'incendis.
h) Promoció de serveis ambientals.
i) Producció ambientalment sostenible.
j) Adaptació i mitigació al Canvi Climàtic.
k) Gestió ambiental i comunitària amb
poblacions locals.
l) Altres accions que es contemplin de
forma conjunta.

a) Promover la conservación del
patrimonio natural y cultural que
conservan ambas Reservas de
Biosfera Hermanadas y los sistemas
de Áreas Protegidas que las
instituciones gestionan, así como las
zonas de amortiguamiento de éstas.

a) Promoure la conservació del patrimoni
natural i cultural que conserven ambdues
Reserves de Biosfera agermanades i els
sistemes d'Àrees Protegides que les
institucions gestionen, així com les zones
de amortiment d'aquestes.

b)

b) Fer els seus millors esforços per
conservar el patrimoni biològic cultural de
les Reserves de la Biosfera agermanades,
les que es gestionaran amb una política de
desenvolupament social, econòmic i
cultural, en el marc del “Pla d'Acció per a
les Reserves de la Biosfera”, definit pel
Consell Internacional de Coordinació del
Programa sobre l'Home i la Biosfera.

Hacer sus mejores esfuerzos para
conservar el patrimonio biológico
cultural de las Reservas de la
Biosfera Hermanadas, las que se
gestionarán con una política de
desarrollo social, económico y
cultural, en el marco del “Plan de
Acción para las Reservas de la
Biosfera”, definido por el Consejo
Internacional de Coordinación del
Programa sobre el Hombre y la
Biosfera.
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c) Fomentar
la
Cooperación
Internacional requerida con el fin de
cumplir con el objetivo establecido
en la cláusula primera del presente
Acuerdo, en el marco de los
distintos programas e iniciativas de
cooperación e intercambio entre las
Áreas Protegidas de Europa y
América Latina, del Programa MAB,
de la Red Iberoamericana de Áreas
Protegidas y de otros mecanismos
de cooperación en esta materia, que
sean considerados de común
acuerdo por las Partes.

c) Fomentar la Cooperació Internacional
requerida amb la finalitat de complir amb
l'objectiu establert en la clàusula primera
del present Acord, en el marc dels diferents
programes i iniciatives de cooperació i
intercanvi entre les Àrees Protegides
d'Europa i Amèrica Llatina, del Programa
MAB, de la Xarxa Iberoamericana d'Àrees
Protegides i d'altres mecanismes de
cooperació en aquesta matèria, que siguin
considerats de comú acord per les Parts.

d) Reforzar la colaboración entre las
Partes, en materia de trabajos
científicos,
técnicos
y
de
planificación, de acuerdo con lo
establecido en las áreas de
cooperación mutua, indicadas en la
cláusula segunda del presente
Acuerdo Marco.

d) Reforçar la col·laboració entre les Parts,
en matèria de treballs científics, tècnics i
de planificació, d'acord amb l'establert a les
àrees de cooperació mútua, indicades en
la clàusula segona del present Acord Marc.

e) Promover en la medida de sus
posibilidades, el fortalecimiento de
la Red Iberoamericana de Reservas
de la Biosfera.

e) Promoure en la mesura de les seves
possibilitats, l'enfortiment de la Xarxa
Iberoamericana de Reserves de la
Biosfera.

f)

Promover en la medida de sus
posibilidades, el intercambio de
experiencias entre representantes
de los gobiernos locales, de las
comunidades aledañas y entre los
funcionarios de las Reservas de la
Biosfera Hermanadas.

f) Promoure en la mesura de les seves
possibilitats, l'intercanvi d'experiències
entre representants dels governs locals, de
les comunitats limítrofes i entre els
funcionaris de les Reserves de la Biosfera
agermanades.

4. Para la ejecución y seguimiento del
presente Acuerdo Marco, se creará un
Comité de Cooperación Conjunto, con el
objetivo de promover, coordinar y
ejecutar lo establecido en este
instrumento. Estará integrado de la
siguiente forma:

4. Per a l'execució i seguiment del present
Acord marc, es crearà un Comitè de
Cooperació Conjunt, amb l'objectiu de
promoure, coordinar i executar l'establert
en aquest instrument. Estarà integrat de la
següent forma:

 Un representante de la Diputación
de Barcelona.
 Un representante de la Diputación

 Un representant de la Diputació de
Barcelona.

 Un representant de la Diputació de
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de Girona.
 Un representante del Parque
Natural y Reserva de la Biosfera del
Montseny.
 Un representante del Departamento
de Áreas Silvestres Protegidas de la
Secretaría Ejecutiva del SINAC.
 Un representante de la Reserva de
Biosfera La Amistad del sector
Pacífico.
 Un representante de la Reserva de
Biosfera La Amistad del sector
Caribe.






Girona.
Un representant del Parc Natural i
Reserva de la Biosfera del Montseny.
Un representant del Departament
d'Àrees Silvestres Protegides de la
Secretaria Executiva del SINAC.
Un representant de la Reserva de
Biosfera L'Amistat del sector Pacífic.
Un representant de la Reserva de
Biosfera L'Amistat del sector Carib.

Podrán estar representados en el Comité,
de forma puntual o permanente, aquellos
organismos o instituciones que colaboren,
mediante la aportación de recursos, en el
desarrollo de las actuaciones derivadas de
este acuerdo. El propio Comité de
Cooperación Conjunto determinará la
modalidad de dicha representación, en
función del grado de implicación de la
institución u organismo representado.

Podran estar representats en el Comitè, de
forma puntual o permanent, aquells
organismes o institucions que col·laborin,
mitjançant l'aportació de recursos, en el
desenvolupament de les actuacions
derivades d'aquest acord. El propi Comitè
de Cooperació Conjunt determinarà la
modalitat d'aquesta representació, en
funció del grau d'implicació de la institució
o organisme representat.

5. Las
funciones
del
Comité
Cooperación Conjunto, serán:

de

5. Les funcions del Comitè de Cooperació
Conjunt, seran:

a) Elaborar, ejecutar y evaluar planes
de trabajo anuales, en cumplimiento
de lo establecido en la cláusula
segunda de este Acuerdo.

a) Elaborar, executar i avaluar plans de
treball anuals, en compliment de l'establert
en la clàusula segona d'aquest Acord.

b) Ejecutar, en la medida de las
posibilidades y en función de la
consecución de cooperación, el IV
Plan de acción.

b) Executar, en la mesura de les
possibilitats i en funció de la consecució de
cooperació, el IV Pla d'acció.

c) Elaborar y ejecutar, en la medida de
sus posibilidades, convenios y
proyectos específicos, en el marco
del presente Acuerdo.

c) Elaborar i executar, en la mesura de les
seves possibilitats, convenis i projectes
específics, en el marc del present Acord.

d) Favorecer la transferencia de
información y conocimiento entre las
Partes, con el objeto de profundizar
en el intercambio de experiencias,
de conformidad con las áreas de
cooperación mutua indicadas en la

d) Afavorir la transferència d'informació i
coneixement entre les Parts, amb l'objecte
d'aprofundir en l'intercanvi d'experiències,
de conformitat amb les àrees de
cooperació mútua indicades en la clàusula
segona del present document. En la
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cláusula segunda del presente
documento. En la medida de sus
posibilidades, promover que los
beneficios
derivados
de
este
Acuerdo Marco, se extiendan a
todas las Áreas Protegidas de las
Reservas
de
la
Biosfera
Hermanadas.

mesura de les seves possibilitats,
promoure que els beneficis derivats
d'aquest Acord marc, s'estenguin a totes
les Àrees Protegides de les Reserves de la
Biosfera agermanades.

e) Gestionar recursos financieros y
técnicos que permitan apoyar la
ejecución de las acciones derivadas
del presente Acuerdo Marco y las
contempladas en el IV Plan de
Acción, mencionado en el inciso b)
de esta cláusula.

e) Gestionar recursos financers i tècnics
que permetin recolzar l'execució de les
accions derivades del present Acord marc i
les contemplades en l'IV Pla d'Acció,
esmentat en l'incís b) d'aquesta clàusula.

6. Cualquier controversia que surja durante
la ejecución del presente Acuerdo
Marco, será resuelta por las Autoridades
firmantes en el mismo. En caso de no
ser resuelta por las Autoridades
firmantes del presente Acuerdo Marco,
la jurisdicción competente para conocer
de estos litigios es la de los tribunales
españoles.

6. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi
durant l'execució del present Acord marc,
serà resolta per les Autoritats signatàries
en el mateix. En cas de no ser resolta per
les Autoritats signatàries del present Acord
marc, la jurisdicció competent per conèixer
d'aquests litigis és la dels tribunals
espanyols.

7. Las partes del presente convenio se
reconocen
mutuamente
como
Responsables del tratamiento de los
datos personales de su ámbito territorial
que puedan ser tratadas en el decurso
del
presente
convenio,
siendo
responsables de garantizar los derechos
y obligaciones fichadas a la normativa
de protección de datos vigente, como
por ejemplo, la obligación de informar o
el ejercicio de derechos ARCO.

7. Les parts del present conveni es
reconeixen
mútuament
com
a
Responsables del tractament de les dades
personals del seu àmbit territorial que
puguin ser tractades en el decurs del
present conveni, sent responsables de
garantir els drets i obligacions fitxades a la
normativa de protecció de dades vigent,
com per exemple, l’obligació d’informar o
l’exercici de drets ARCO.

Para cuestiones relacionadas con la
protección de datos las personas
Delegadas de Protección de Datos de
las partes serán las interlocutoras.

Per a qüestions relacionades amb la
protecció
de
dades
les
persones
Delegades de Protecció de Dades de les
parts en seran les interlocutores.

8. De acuerdo con el art. 13 del
Reglamento europeo 2016/679, de 27
de abril, relativo a la protección de las
personas físicas por el que respeta al

8. D’acord amb l’art. 13 del Reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel
que respecta al tractament de dades
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tratamiento de datos personales y la
libre circulación de estos datos, se
informa a las partes del convenio:

personals i la lliure circulació d’aquestes
dades, s’informa a les parts del conveni:

Responsable del tratamiento:
Diputación de Barcelona
Rambla Cataluña 126, 08008-Barcelona
Datos de contacto de la Delegada de
protección de datos para consultas,
quejas, ejercicio de derechos y
comentarios
relacionados
con
la
protección de datos:
delegatprotecdades@diba.cat

Responsable del tractament:
Diputació de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte de la Delegada de
protecció de dades per a consultes,
queixes, exercici de drets i comentaris
relacionats amb la protecció de dades:
delegatprotecdades@diba.cat

Finalidad del tratamiento: Gestión y
tramitación de los convenios de los
órganos y unidades administrativas de la
Diputación de Barcelona.
Tiempo de conservación: Los datos
serán conservados durante el tiempo
previsto a la normativa de Régimen
Jurídico del Sector Público y del
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y de
archivo histórico.

Finalitat del tractament: Gestió i tramitació
dels convenis dels òrgans i unitats
administratives de la Diputació de
Barcelona.
Temps de conservació: Les dades seran
conservades durant el temps previst a la
normativa de Règim Jurídic del Sector
Públic i del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i
d’arxiu històric.

Legitimación del tratamiento:
Cumplimiento
de
obligaciones
establecidas en el convenio.

Legitimació del tractament: Compliment
d’obligacions establertes en el conveni.

9. Este Acuerdo Marco tiene una vigencia
de cuatro años a partir de la firma del
mismo, pudiendo prorrogarse de común
acuerdo entre las Partes por escrito y
previa evaluación de sus resultados, por
un período de cuatro años más, como
máximo.

9. Aquest Acord marc té una vigència de
quatre anys a partir de la signatura del
mateix, podent prorrogar-se de comú acord
entre les Parts per escrit i prèvia avaluació
dels seus resultats, per un període de
quatre anys més, com a màxim.

10. Cualquiera de las Partes podrá ponerle
fin al presente Acuerdo Marco, mediante
notificación por escrito, con noventa días
naturales de anticipación para su
finiquito, no obstante, en cualquier caso,
las partes deben comprometerse a
terminar satisfactoriamente las acciones
o proyectos en marcha.

10. Qualsevol de les Parts podrà posar-li fi al
present Acord marc, mitjançant notificació
per escrit, amb noranta dies naturals
d'anticipació per a la seva quitança, no
obstant això, en qualsevol cas, les parts
han
de
comprometre's
a
acabar
satisfactòriament les accions o projectes en
marxa.

11. Los términos del presente Acuerdo
Marco podrán ser modificados, por
acuerdo escrito entre las Partes, y

10. Els termes del present Acord marc
podran ser modificats, per acord escrit
entre les Parts, i aprovat pels seus òrgans
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aprobado por sus órganos competentes,
el cual formará parte integral del
convenio.

competents, el qual formarà part integral
del conveni.

En fe de lo anterior se suscribe este
Acuerdo.”

En fe de l'anterior se subscriu aquest
Acord.”

Segon. Facultar al diputat delegat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona com a representant de la mateixa, per la formalització del referit conveni.
Tercer. Designar com membre del Comitè de Cooperació Conjunt, el qual té com
objectiu promoure, coordinar i executar el present conveni, al President-Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
Quart. Comunicar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Gobierno de
Costa Rica, i a la Diputació de Girona la present Resolució pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
les sol·licituds de pròrrogues de justificació i execució, atorgades a la
convocatòria referent a activitats d’explotacions forestals d’empreses agrícoles i
ramaderes, d’empreses de serveis, d’habitatges i rehabilitació de patrimoni
arquitectònic i entitats culturals, a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona, així com revocar inicialment les
referides subvencions.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 22 de
desembre de 2016, aprovà el Dictamen de la convocatòria 201720165120008733, que
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incorporà les bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant
concurrència competitiva, a les Explotacions Forestals, Empreses AgrícolesRamaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i
Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de data 29 de juny de 2017 va
aprovar, a proposta de l’òrgan constituït a tal efecte, la concessió de subvencions
d’aquesta convocatòria, atorgant, entre d’altres, als beneficiaris relacionats a
continuació:
Nom

NIF

Import

Operació-posició

Can Pere SCCL

F08976797

4.500,00 €

1703002723-005

Fundació Viver de Bell-Lloc

G65434896

1.965,00 €

1703002719-002

Conreu Sereny SCCL

F66402637

3.500,00 €

1703002719-012

Mònica Edo Saló

43672429Y

2.710,40 €

1703002725-020

Atès que les bases específiques de la convocatòria establien que les subvencions
concedides havien de justificar-se com a màxim el 30 de juny de 2018, excepte per a
les entitats culturals que la data màxima de justificació va ser el 30 de desembre de
2017.
Atès que abans de la data de finalització del termini de justificació de les subvencions
els beneficiaris relacionats van sol·licitar una pròrroga de la subvenció atorgada per no
haver finalitzat les activitats subvencionades.
Atès que l’article 28.2 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 13, corresponent al
dia 15 de gener de 2009, disposa que la concessió de prorrogues de les subvencions
s’hauran d’aprovar abans de la finalització del termini inicial.
Atès que amb les dates que van ser presentades les sol·licituds de pròrroga de
subvencions dels beneficiaris relacionats fan del tot impossible que aquestes
pròrrogues puguin ser aprovades abans de la finalització del termini d’execució i
justificació de les subvencions, tal com estableix l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR les sol·licituds de pròrrogues de justificació i execució de les
subvencions relacionades per no poder complir el que determina la 28.2 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada
definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009,
que disposa que la concessió de prorrogues de les subvencions s’hauran d’aprovar
abans de la finalització del termini inicial:
Nom

NIF

Import

Operació-posició

Can Pere SCCL

F08976797

4.500,00 €

1703002723-005

Fundació Viver de Bell-Lloc

G65434896

1.965,00 €

1703002719-002

Conreu Sereny SCCL

F66402637

3.500,00 €

1703002719-012

Mònica Edo Saló

43672429Y

2.710,40 €

1703002725-020

Segon.- REVOCAR inicialment aquestes subvencions i concedir tràmit d’audiència de
15 dies als interessats per a que presentin les al·legacions que considerin oportunes,
d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona, transcorregut el qual sense presentar-les, la revocació inicial passarà a
definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i als
efectes escaients.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
desestimació d’al·legacions presentades per l’Associació Heura de Barcelona,
contra l’acord de la Junta de Govern, de data 12 d’abril de 2018, pel qual es va
revocar inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució
del projecte “Construïm espai lliure de violència de gènere”, al no haver esmenat
les incidències de justificació i, aprovar definitivament la revocació de
l’esmentada subvenció.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
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“Fets
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm.
47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. En concret, es va
atorgar una subvenció a Heura de Barcelona, NIF G58260266, per finançar
l’actuació “Construint espais lliures de violència de gènere”, per un import de
1.110,51€.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2017.
4. En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació total
de la subvenció concedida a Heura de Barcelona, per no haver esmenat la
justificació insuficient presentada, d’acord amb el requeriment d’esmena notificat.
5. En data 31 de maig d’enguany, dins del termini atorgat per presentar al·legacions a
l’acord de revocació inicial, Heura de Barcelona presenta un escrit d’al·legacions
indicant que van justificar en termini, d’acord amb l’establert a les bases de la
convocatòria, i que no tenen constància d’haver rebut el requeriment d’esmena
referenciat al paràgraf anterior.
6. De la revisió de la documentació continguda al corresponent expedient, es desprèn
que l’esmentat requeriment d’esmena de la justificació va ésser notificat a l’entitat
en data 22 de setembre de 2017 i que en cap moment la referida associació ha
esmenat les nombroses incidències enumerades al mateix.
7. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 11 de juliol d’enguany, es proposa desestimar les al·legacions
presentades per Heura de Barcelona als acords de la Junta de Govern, de 12 d’abril
de 2018, de revocació inicial total de la subvenció concedida a l’esmentada entitat
per a l’actuació “Construint espais lliures de violència de gènere”, atorgada en el
marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre.
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Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per Heura de Barcelona, NIF
G58260266, als acords de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018, d’aprovació inicial
de la revocació total de la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació
“Construint espais lliures de violència de gènere”, atorgada en el marc de la
convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre; pels motius
detallats a la part expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció concedida a Heura
de Barcelona, NIF G58260266, per a l’actuació “Construint espais lliures de violència
de gènere”, per un import de mil cent deu euros amb cinquanta-un cèntims
(1.110,51€), d’acord amb les raons detallades a la part expositiva de la present
resolució.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a Heura de Barcelona.”
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
les al·legacions presentades per “l’Associació de Persones Participants Àgora”,
contra l’acord de la Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es va
revocar inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució
del projecte “Interculturalitat inclusió i prevenció del racisme”, al no haver
esmenat les incidències de la justificació i, aprovar definitivament la revocació
de l’esmentada subvenció.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la vicepresidenta segona 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
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aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. En concret, es va
atorgar una subvenció a l’Associació de Persones Participants Àgora, NIF
G58312489, per finançar l’actuació “Interculturalitat, inclusió i prevenció del
racisme”, per un import de 2.132,11€.
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2017.
4. En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació total
de la subvenció concedida a l’Associació de Persones Participants Àgora, per no
haver esmenat la justificació insuficient presentada, d’acord amb el requeriment
d’esmena notificat.
5. En data 5 de juny d’enguany, dins del termini atorgat per presentar al·legacions a
l’acord de revocació inicial, l’Associació de Persones Participants Àgora presenta un
escrit d’al·legacions indicant que van justificar en termini, d’acord amb l’establert a
les bases de la convocatòria, i que no tenen constància d’haver rebut el requeriment
d’esmena referenciat al paràgraf anterior.
6. De la revisió de la documentació continguda al corresponent expedient, es desprèn
que l’esmentat requeriment d’esmena de la justificació va ésser notificat a l’entitat
en data 22 de setembre de 2017 i que en cap moment la referida associació ha
esmenat les nombroses incidències enumerades al mateix.
7. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerenta de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 11 de juliol d’enguany, es proposa desestimar les al·legacions
presentades per l’Associació de Persones Participants Àgora als acords de la Junta
de Govern, de 12 d’abril de 2018, de revocació inicial total de la subvenció
concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació “Interculturalitat, inclusió i prevenció
del racisme”, atorgada en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a
entitats sense ànim de lucre.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
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2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Associació de Persones
Participants Àgora, NIF G58312489, als acords de la Junta de Govern de 12 d’abril de
2018, d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l’esmentada
entitat per a l’actuació “Interculturalitat, inclusió i prevenció del racisme”, atorgada en el
marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre;
pels motius detallats a la part expositiva de la present resolució.
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció concedida a
l’Associació de Persones Participants Àgora, NIF G58312489, per a l’actuació
“Interculturalitat, inclusió i prevenció del racisme”, per un import de dos mil cent trentados euros amb onze cèntims (2.132,11€), d’acord amb les raons detallades a la part
expositiva de la present resolució.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Associació de Persones Participants Àgora.”
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar
parcialment les al·legacions presentades per la “Associación de Estudiantes
Colombianos en Catalunya”, contra l’acord de Junta de Govern, de 18 de
desembre de 2017, pel qual s’aprova inicialment la revocació de la subvenció
atorgada a la mateixa, per a l’execució de l’activitat “Llavor de convivència”, en
el marc de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre en
matèria de benestar social.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de la convocatòria
6573/2015 de subvencions, el 9 d’abril de 2015, va adoptar un acord (núm.178/15),
mitjançant el qual s’atorgava una subvenció, entre d’altres entitats, a l’ASOCIACIÓN
DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN CATALUÑA, NIF G64937683, per un
import de dos mil cinc-cents noranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims
(2.598,99€) com a suport a la realització del projecte “Llavors de convivència”, entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.
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2. La proposta d’informe de control dels pagaments avançats i control financer de
subvencions, exercici 2016, elaborada per la Intervenció General d’aquesta
corporació, de 18 d’octubre de 2017, en relació a la subvenció referida anteriorment
relaciona les següents incidències:
 No s’ha acreditat el compliment de l’obligació de donar difusió del suport de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte.
 No s’ha acreditat el pagament de les factures indicades en els ordres de
despeses núm. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, per un import de 1.480,96 euros, el
qual suposa més del 50% de l’import de la subvenció.
 No consten a l’expedient els rebuts signats pels alumnes beneficiaris de les
despeses de transport (des de l’ordre de despesa núm. 10 fins al 14 i d’import
1.349,25 euros), motiu pel qual no es pot verificar el vincle de la despesa amb
l’objecte de la subvenció.
 No s’ha acreditat la situació d’exempció d’IVA de l’entitat, fet que és
imprescindible per poder demostrar que l’IVA imputat a la subvenció no és
recuperable per part del beneficiari.
3. D’acord amb la proposta d’informe esmentada al paràgraf anterior i en data 18 de
desembre de 2017, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació total de la
subvenció concedida a l’ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN
CATALUÑA (acord 771/17), declarant l’obligació d’aquesta entitat de reintegrar
l’import de dos mil cinc-cents noranta-vuit euros amb noranta-nou cèntims
(2.598,99€), en el cas que la revocació esdevingui definitiva.
4. En data 16 de febrer de 2018, dins del termini atorgat, l’ASOCIACIÓN DE
ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN CATALUÑA presenta al·legacions a la
revocació inicial referida al paràgraf anterior.
5. Com a conseqüència de la presentació de les esmentades al·legacions, es
procedeix a la revisió de la justificació i esmenes presentades amb les següents
consideracions:
 En relació a l’acreditació del compliment de l’obligació de donar difusió del suport
de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte que la Intervenció
General d’aquesta corporació considera insuficient, la presidenta de l’associació
subvencionada va presentar un certificat conforme van realitzar la difusió del
suport, adjuntant justificació de la mateixa.
 Pel que fa a l’acreditació del pagament dels justificants de despesa, actualment
només no està acreditat el justificant de despesa núm. d’ordre 3.
 En relació a la verificació del vincle de la despesa amb l’objecte de la subvenció
en el cas dels justificants de despesa núm. d’ordre del 10 fins el 14, ambdós
inclosos, relatius a despeses de transport; a la memòria de l’actuació que va
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presentar l’associació per a la justificació de la subvenció, es fa referència a que
les despeses de transport formen part d’una compensació econòmica als
voluntaris necessaris per a la realització dels tallers; així com, als alumnes dels
mateixos; ja que els tallers impliquen el desplaçament de tots ells per a la
realització de les activitats previstes als mateixos.
 Finalment, l’entitat no ha acreditat l’exempció de l’IVA de la mateixa ni ha aportat
els models d’IVA corresponents, motiu pel qual no considerem subvencionables
els imports corresponents a l’IVA dels justificants de despesa relacionats a
l’Annex B.
6. Per tot l’exposat, es proposa estimar parcialment les al·legacions presentades per
l’ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN CATALUÑA als acords de
la Junta de Govern, de 18 de desembre de 2017, de revocació inicial total de la
subvenció concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació “Llavors de convivència”,
atorgada en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats sense
ànim de lucre i, d’acord amb l’informe de la gerenta de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 4 de juliol d’enguany, considerar com a despesa subvencionable
correctament justificada l’import de 2.412,32 euros i, en conseqüència, que l’import
a reintegrar és de 186,67 euros.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. ACCEPTAR parcialment les al·legacions presentades per l’ASOCIACIÓN DE
ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN CATALUÑA, NIF G64937683, als acords de la
Junta de Govern de 18 de desembre de 2017, d’aprovació inicial de la revocació total
de la subvenció concedida a l’esmentada entitat per a l’actuació “Llavors de
convivència”, atorgada en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a
entitats sense ànim de lucre; pels motius detallats a la part expositiva de la present
resolució.
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Segon. APROVAR definitivament la revocació parcial de la subvenció concedida a
l’ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES COLOMBIANOS EN CATALUÑA, NIF G64937683,
per a l’actuació “Llavors de convivència”, per un import de cent vuitanta-sis euros amb
seixanta-set cèntims (186,67€), d’acord amb les raons detallades a la part expositiva
de la present resolució.
Tercer. DECLARAR l’obligació de l’Asociación de Estudiantes Colombianos en
Cataluña de reintegrar l’import de cent vuitanta-sis euros amb seixanta-set cèntims
(186,67€), d’acord amb els terminis recollits a l’article 62.2 de la Llei General
Tributària, els quals es reprodueixen a continuació:
o Si la notificació de la revocació definitiva es realitza entre els dies 1 i 15 del mes:
des d’aquella data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
o Si la notificació de la revocació definitiva es realitza 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 l’immediat hàbil següent.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona o bé efectuant el pagament personant-se a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona.
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució
COLOMBIANOS EN CATALUÑA.”

a

l’ASOCIACIÓN

DE

ESTUDIANTES

61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar
les al·legacions presentades per “l’Associació Cultural, Educativa i Social
Operativa de Dones Pakistanís” i “l’Associació Hispanoiraní Ferdosí” contra
l’acord de la Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es van revocar
inicialment les subvencions atorgades a les esmentades entitats al no haver
presentat cap tipus de justificació i, aprovar definitivament la revocació de les
esmentades subvencions.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la vicepresidenta segona 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.
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2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de
juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. Entre d’altres, es
van atorgar les següents subvencions:

Beneficiari
Associació
Cultural
Educativa i Social Operativa
de Dones Pakistanis
Associació
Hispanoiraní
Ferdosi

NIF
G63950349
G66253428

Actuació subvencionada
Falh Dona, Allibe Nijat (Prevenció
de
qualsevol
modalitat
de
violència)
Sense vel als ulls: descobreix
l’Iran a Barcelona

Import
subvenció
atorgada
3.586,88€
1.110,51€

3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i
el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a
màxim, el dia 31 de març de 2017.
4. En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació total
de les subvencions referenciades a l’apartat segon, per no haver presentat la
justificació de la subvenció en el cas de l’Associació Cultural Educativa i Social
Operativa de Dones Pakistanis o no esmenar la justificació insuficient presentada,
en el cas de l’Associació Hispanoiraní Ferdosi.
5. L’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistanís i
l’Associació Hispanoiraní Ferdosi, en data 22 de maig i 5 de juny d’enguany
respectivament -ambdues dins del termini atorgat per presentar al·legacions a
l’acord de revocació inicial-, presenten comptes justificatius de les subvencions amb
nombroses mancances, segons es desprèn de les corresponents fitxes de revisió
administrativa.
6. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerent de Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de 23 de juliol d’enguany, es proposa desestimar les al·legacions
presentades per l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones
Pakistanis i l’Associació Hispanoiraní Ferdosi als acords de la Junta de Govern, de
12 d’abril de 2018, de revocació inicial total de les subvencions concedides a les
esmentades entitats, en el marc de la convocatòria núm. 7903/2016.
Fonaments de dret
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció.
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2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 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. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al
BOPB de 11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per les entitats relacionades a
continuació als acords de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018 d’aprovació inicial
de la revocació total de les subvencions concedides a les esmentades entitats, en el
marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre;
pels motius detallats a la part expositiva de la present resolució i segons el següent
detall:
Beneficiari
Associació
Cultural
Educativa i
Social
Operativa
de
Dones
Pakistanis
Asoc.
Hispanoiran
í Ferdosi

NIF

Actuació
subvencionada

Import
subvenció
atorgada

Import
subvenció
no atorgada

Import
bestreta
pagada

Import a
revocar

G63950349

Falh Dona, Allibe
Nijat (Prevenció
de
qualsevol
modalitat
de
violència)

3.586,88€

3.586,88€

0,00€

3.586,88€

G66253428

Sense vel als
ulls: descobreix
l’Iran a Barcelona

1.110,51€

1.110,51€

0,00€

1.110,51€

Segon. APROVAR definitivament la revocació total de les subvencions relacionades a
l’apartat primer de la part resolutiva, d’acord amb les raons detallades a la part
expositiva de la present resolució.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a les entitats interessades i relacionades en
aquest acte.”
Direcció de Relacions Internacionals
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar una despesa de 13.352,48 € amb càrrec al vigent pressupost, per fer el
pagament de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre, "Oferta
d'accions d'educació per al desenvolupament" 2016.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena,
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Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“I.

ANTECEDENTS

En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la
Diputació de Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tinguin per
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la
cooperació al desenvolupament.
És per això que, anualment, la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, aprova les
bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a entitats sense
ànim de lucre, dins de “l’Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament”. L’Oferta
és una relació de diferents accions de sensibilització realitzades per entitats sense
ànim de lucre que la Diputació de Barcelona selecciona mitjançant convocatòria i posa
a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona de menys de 100.000
habitants. La Diputació subvenciona una part de la despesa i els ens locals
n’assumeixen la resta. D’aquesta manera, poden escollir les accions que més els
interessa, a cost molt reduït.
En data 30 de juny de 2016 s’aproven, per acord de la Junta de Govern de la
corporació (AJG 264/16), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre
“Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016.
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 610/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, s’aprova la relació d’accions seleccionades i desestimades, així
com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la
convocatòria 201620165120008403.
D’acord amb la Base 3 de la convocatòria, el període d’execució de les subvencions
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria ha d’estar comprès entre l’1 de setembre
de 2016 i el 31 de juliol de 2017 i aquest podrà ser prorrogat, si es considera oportú i
es sol·licita abans de la seva finalització, fins a la meitat del mateix.
En data 26 de juliol de 2017, mitjançant resolució número 8030/2017 del Diputat
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona,
s’aprova la pròrroga del termini d’execució a les següents entitats fins al 31 de
desembre de 2017:
Assemblea de Cooperació per la
Pau (ACPP)
Fundació Solidaritat UB

A la recerca del desenvolupament, jugant per comprendre
el món
Taller còmica pels drets humans

Fundació Catalana Akwaba

Taller contaconte El Viatge d'en Konan
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Fundació Catalana Akwaba
Fundació Catalana de l'Esplai
Fundació Catalana de l'Esplai

Taller contaconte El Diari de la Naaku
A què juguem. Bolívia. Catalunya. Equador. Jocs i més
per entendre les desigualtats Nord-Sud
Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xikin) orella,
(kux) cor

A la base 17 de la convocatòria es preveu que el pagament de la subvenció s’efectuï
de la següent manera:
“• Un primer pagament del 50% de l'import de la subvenció es tramitarà per avançat de
forma fraccionada. La primera fracció del 25% es pagarà un cop la Diputació de Barcelona
rebi l‘acceptació expressa de la subvenció per part del beneficiari i aquest presenti el
compromís d'almenys una quarta part dels ens locals on es realitzarà l‘acció subvencionada.
La segona fracció del 25% es pagarà durant el primer trimestre de I ‘any 2017.
• El pagament del 50% restant es tramitarà, previ lliurament del compte justificatiu
simplificat, que s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 2017. En cas que les
entitats beneficiàries no portin a terme l‘execució de la totalitat d'accions proposades a la
sol·licitud, l'import total de la subvenció atorgada s’ajustarà en funció del nombre d'accions
efectivament realitzades, sobre la base de l'import subvencionat per acció.”

A les bases de la convocatòria no s’estableix l’obligació de tramitar el primer pagament
sinó que es deixà a elecció de les entitats, les quals poden decidir si presenten les
cartes de compromís dels ens locals i per tant sol·liciten el pagament avançant del
50% de la subvenció. Les entitats que es relacionen a continuació no sol·liciten el
pagament de la bestreta:
Entitats
Servei
Civil
Internacional
Assemblea
de
Cooperació per la
Pau (ACPP)
Fundació Solidaritat
UB
Fundació Catalana
Akwaba
Fundació Catalana
Akwaba
Fundació Catalana
de l'Esplai
Fundació Catalana
de l'Esplai

Acció
Jocs de rol i simulació per entendre el món
A la recerca del desenvolupament", jugant per
comprendre el món
Taller còmica pels drets humans

Import bestreta

3.280,00 €
2.200,00 €
4.235,00 €

Taller contaconte El Viatge d'en Konan

622,73 €

Taller contaconte El Diari de la Naaku

720,00 €

A què juguem) Bolívia. Catalunya. Equador. Jocs i
més per entendre les desigualtats Nord-Sud
Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xikin)
orella, (kux) cor

831,00 €
1.463,75 €

Segons consta al punt primer i segon de l’acord 610/16 de la Junta de Govern els
imports subvencionats s’han d’abonar pel que fa al primer pagament, que es podia
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anticipar a les entitats, amb càrrec al pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2016 i pel que fa al segon pagament al pressupost 2017.
D’acord a l’informe emès per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 22
de maig de 2018, les entitats assenyalades anteriorment no han sol·licitat el pagament
anticipat del primer pagament de la subvenció. Tenint en compte que a quatre d’elles
(que representen sis accions subvencionades) se’ls va concedir una pròrroga del
termini d’execució de l’activitat fins al 31 de desembre de 2017 i per tant el termini de
justificació que es va perllongar fins al 28 de febrer de 2018, i que l’entitat Servei Civil
Internacional, que no sol·licita pròrroga i presenta la justificació final dins del termini
inicialment previst, l’ordre de pagament s’efectua l’11 de desembre de 2017; aquestes
situacions fan que el primer pagament de les sis accions subvencionades imputat al
pressupost de la Diputació de Barcelona de l’any 2016 resti pendent de ser abonat.
Atenent aquesta circumstància l’Oficina de Cooperació de la Diputació de Barcelona
sol·licita que la quantitat pendent d’abonament s’imputi al pressupost de la Corporació
d’aquest any.
Atès que la quantitat de TRETZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (13.352,48) de part de l’operació comptable 1603005351
aprovada juntament amb l’atorgament de les subvencions, mitjançant acord 610/16 de
la Junta de Govern, no s’ha arrossegat com a romanent al pressupost de la Diputació
de Barcelona d’aquest any, es sol·licita autoritzar i disposar aquesta despesa
(13.352,48) amb càrrec al vigent pressupost per fer front al pagament pendent a favor
de les entitats relacionades anteriorment, en relació a la convocatòria
201620165120008403, “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
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.
D’acord amb les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre
“Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016, aprovades mitjançant
acord 264/16 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de
2016.
Vist en darrer terme l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de
juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix la competència
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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 l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de TRETZE MIL TRES-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (13.352,48), amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/11202/92400/48900 del vigent pressupost de
despeses de la corporació per fer el pagament de subvencions atorgades a entitats
sense ànim de lucre, “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016
(convocatòria 201620165120008403), assenyalades en el quadre segon dels
antecedents i pels imports que allí consten.
Segon.- NOTIFICAR la resolució precedent a les associacions Servei Civil
Internacional, Assemblea de Cooperació per la Pau, Fundació Solidaritat UB, Fundació
Akwaba i Fundació Catalana de l’Esplai.”
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació
definitiva del fons de prestació "Desenvolupament de polítiques culturals en
municipis de menys de 5.000 habitants", aprovat per acord de la Junta de
Govern de data 25 de febrer de 2016.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
La Junta de Govern de 25 de febrer de 2016 va aprovar el dictamen que proposava,
per delegació de la Presidència, l’aprovació del fons de prestació “Desenvolupament
de polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. (registre d’acords
69/2016).
Per decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, de data 21 de setembre de 2017, es va aprovar la liquidació provisional del
fons de prestació “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de
5000 habitants” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 (registre de
resolucions 8956/2017).
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Una vegada notificats als ajuntaments destinataris l’aprovació de la liquidació
provisional i habilitat el termini d’audiència als interessats que va finalitzar el dia 7 de
novembre de 2017, cap ajuntament ha presentat justificació ni ha presentat cap
al·legació en els terminis establerts.
FONAMENTS DE DRET
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol.
L’article 41 relatiu a l’audiència a l’interessat i tancament del règim regulador del
Catàleg de Serveis de l’any 2016 aprovat per Junta de Govern de data 17 de
desembre de 2015, publicat al BOPB de data 4 de gener de 2016.
Vist l'apartat I.5.d) del Decret de Presidència núm. 6737/2018, de 28 de juny, sobre
nomenaments dels membres de la Junta de Govern, delegació de competència per
part de la Presidència i regim de sessions (publicat al BOPB de 3 de juliol de 2018)
que atribueix a la Junta de Govern la competència per a l’aprovació dels recursos
consistents en forns de prestació derivats de Catàlegs de serveis i el seu règim, així
com la seva liquidació definitiva quan comporti revocació de recursos.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Desenvolupament de
polítiques culturals en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” aprovat per
acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2016 (registre d’acords 69/16),
que s’indiquen a continuació, els quals s’havien d’executar en el període comprès
entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016, i justificar com a màxim el 30
d’abril de 2017:
Ajuntament destinatari
Sant Jaume de Frontanyà
Import concedit
1.000 €
Ajuntament destinatari
Les Masies de Voltregà
Import concedit
2.900 €

NIF
P0821500F
Import
Import
avançat
justificat
1.000 €
500 €
NIF
P0811600F
Import
Import
avançat
justificat
1.500 €
2.189,63 €

Codi Xarxa
16/Y/215996
Import a
retornar
500 €

Justificació
Renúncia expressa
Codi Xarxa
16/Y/216050

Import a
retornar
0€

Saldo sobrant
710,37 €
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Ajuntament destinatari
Santa Maria de Merlès
Import concedit
1.000 €
Ajuntament destinatari
La Quar
Import concedit
1.000 €
Ajuntament destinatari
Martorelles
Import concedit
3.400 €
Ajuntament destinatari
Espunyola
Import concedit
1.000 €

NIF
P0825500B
Import
Import
avançat
justificat
1.000 €

0€

NIF
P0817600J
Import
Import
avançat
justificat
1.000 €

0€

NIF
P0811400A
Import
Import
avançat
justificat
1.700 €

0€

NIF
P0807700J
Import
Import
avançat
justificat
1.000 €

0€

Codi Xarxa
16/Y/215971
Import a
retornar

Justificació

1.000 €

No presenta cap
justificació
Codi Xarxa
16/Y/216014

Import a
retornar

Justificació

1.000 €

No presenta cap
justificació
Codi Xarxa
16/Y/216052

Import a
retornar

Justificació

1.700 €

No presenta cap
justificació
Codi Xarxa
16/Y/216074

Import a
retornar

Justificació

1.000

No presenta cap
justificació

Segon. DECLARAR l’obligació de
 l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, amb NIF P0821500F de reintegrar
l’import de cinc-cents euros (500.- EUR).
 l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, amb NIF P0825500B de reintegrar
l’import de mil euros (1.000.- EUR)
 l’Ajuntament de La Quar, amb NIF P0817600J de reintegrar l’import de mil euros
(1.000.-EUR)
 l’Ajuntament de Martorelles, amb NIF P0811400A de reintegrar l’import de mil
set-cents euros (1.700.- EUR).
 l’Ajuntament de Espunyola, amb NIF P0807700J de reintegrar l’import de mil
euros (1.000.- EUR).
des de la notificació del present acord als interessats.
Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: efectuar pagament des
d’aquella data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat
hàbil següent.
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Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i últim del mes: efectuar pagament
des de la data en que la mateixa esdevé definitiva fins al dia 5 del segon mes posterior
o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte corrent de la
Diputació de Barcelona o bé efectuant el pagament personant-se a la Tresoreria de la
Diputació de Barcelona.”
Tercer. NOTIFICAR la present resolució als ens locals afectats per al seu coneixement
i efectes.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
dels recursos tècnics consistents en Redacció de plans, projectes i informes per
a la realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l'any
2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel 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 de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos.
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg Plans i projectes per al desenvolupament
cultural local, d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, s’ha de concedir
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, aquest centre gestor ha
elaborat l’informe d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com
s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la
mateixa instrucció.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’establert en l’article
19 del règim.
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6. L’esmentat òrgan col·legiat ha examinat els aspectes que s’indiquen a continuació.
De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès
una acta i en la que:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació
en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor valoració,
desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
Una part dels recursos es prestarà amb els mitjans personals i materials del centre
gestor.
La resta es prestarà mitjançant la contractació externa, ja que els mitjans propis del
centre gestor són limitats i resulten insuficients per fer front a totes les sol·licituds
estimades. La contractació d’aquests recursos es farà mitjançant contracte menor,
d’acord amb els articles 118 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
7. S’ha produït un retard en la concessió dels recursos tècnics amb motiu dels canvis
en la composició del cartipàs de la Diputació, que han obligat a retardar la
constitució de l’òrgan col·legiat responsable de la resolució.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018,
pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de
9 de juliol de 2018 (publicat en el BOPB l’11 de juliol de 2018).
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm.1/2018.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en Redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
Suport amb contractació externa:

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Tona

P0828300D

Tècnic

Ajuntament
de Sant
Cugat del
Vallès

P0820400J

Tècnic

Consell
Comarcal
del
Berguedà

P0800015J

Tècnic

Actuació
Pla de
gestió del
nou Centre
Cultural
Muriel
Casals de
Tona
Pla per a la
implement
ació de
l’agenda
21 de la
cultura –
Fase inicial
Pla d’Acció
Cultural del
Berguedà

Codi XGL

Aportació
estimada de la
Diputació
(EUR)

Cost total
estimat
(EUR)

Puntuació

1840007350

18/Y/260484

5.000 €

5.000 €

60

1840021108

18/Y/260486

14.000 €

14.000 €

80

1840023946

18/Y/260487

11.700 €

11.700 €

55

Núm.
registre
inicial PMT

Suport amb mitjans propis:
Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Vilada

P0830000F

Tècnic

Ajuntament
de Montgat

P0812500G

Tècnic

Actuació
Plans i
Projectes
Eines de
suport a la
gestió
d’equipaments
culturals:
Reglaments

Núm.
registre
inicial PMT

Codi XGL

Puntuació

1840026007

18/Y/260565

55

1840013179

18/Y/260566

55

Segon. ESTABLIR que, atès que en la sol·licitud s’han definit l’abast i les condicions
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de transferència del recurs per part de la Diputació, i la concessió es correspon
íntegrament amb la sol·licitud, aquest es considera acceptat implícitament per l’ens
destinatari, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a l’adopció dels actes
corresponents per dur a terme l’execució de l’actuació. L’acceptació comporta la
conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre
gestor estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es
concreten en l’assistència tècnica, de forma col·legiada dels tècnics del programa
d’assessoraments: Eugènia Argimon, Xavier Coca i Aina Roig.
Quart. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. El termini d’execució del recurs tècnic que es concedeix a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès es fixa de la següent manera: el 80% s’executarà a l’exercici 2018 i
el 20% restant a l’exercici 2019.
3. El termini d’execució del recurs tècnic que es concedeix a l’Ajuntament de Tona es
fixa de la següent manera: el 50% s’executarà a l’exercici 2018 i el 50% restant a
l’exercici 2019.
4. El termini d’execució del recurs tècnic que es concedeix al Consell Comarcal del
Berguedà es fixa de la següent manera: el 50% s’executarà a l’exercici 2018 i el
50% restant a l’exercici 2019.
5. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 31 de
desembre de 2018, en el cas dels recursos prestats amb mitjans propis.
La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, en els
supòsits d’externalització del suport.
6. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
7. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
8. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, es procedirà, prèvia audiència de 15 dies comptats
des del dia següent a la notificació, a la revocació de la concessió del recurs.
9. Cal que els beneficiaris designin un interlocutor tècnic responsable i que, un cop
acordat el pla de treball es comprometin a respectar el calendari, col·laborar en el
bon desenvolupament del treball i lliurar tota la informació requerida a la Diputació
de Barcelona i a l’empresa consultora, si és el cas.
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Cinquè. RETENIR crèdit per fer front als recursos tècnics que es presten mitjançant
contractació externa. Aquesta retenció de crèdit es distribuirà de la següent manera en
funció dels terminis d’execució descrits al punt anterior per a cada beneficiari:
- En el cas del recurs tècnic concedit a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
onze mil dos-cents euros (11.200,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/22751 del pressupost corporatiu vigent i dos mil vuit-cents
(2.800,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40101/33400/22751 del
pressupost corporatiu que s’aprovi per a l’exercici 2019.
- En el cas del recurs tècnic concedit a l’Ajuntament de Tona, dos mil cinc-cents
(2.500,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40101/33400/22751 del
pressupost corporatiu vigent i dos mil cinc-cents (2.500,00 €) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40101/33400/22751 del pressupost corporatiu que
s’aprovi per a l’exercici 2019.
- En el cas del recurs tècnic concedit al Consell Comarcal del Berguedà, cinc mil
vuit-cents cinquanta euros (5.850,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/22751 del pressupost corporatiu vigent i cinc mil vuit-cents
cinquanta euros (5.850,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40101/33400/22751 del pressupost corporatiu que s’aprovi per a l’exercici
2019.
Sisè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa associada als recursos tècnics que
es presten mitjançant contractació externa i condicionar la seva efectivitat a l’aprovació
del pressupost que aprovi la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019 i a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Setè. DESESTIMAR les sol·licituds següents per menor valoració:
Ens
Ajuntament
de Premià
de Mar
Ajuntament
de Santa
Eugènia
de Berga

Ajuntament
de Navàs

NIF

Recurs

Actuació

Núm. registre
inicial PMT

Puntuació

P0817100A

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Pla d’acció
cultural

1840009614

35

1840023428

45

1840024470

35

P0824600A

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

P0814000F

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Pla d’acció
cultural
participatiu
de Santa
Eugènia de
Berga
(PACP-SEB)
Pla d’acció
cultural del
municipi de
Navàs
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Vuitè. DESESTIMAR les sol·licituds següents per incompliment de requisits:
Ens

Ajuntament
de Fígols

Ajuntament
de Jorba

NIF

Recurs

P0807900F

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

P0810200F

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Actuació
Land of
Dinosaurs.
Millora de
producte
cultural Cdl
Fumanya
Dinosaures
Recuperació
de les
tradicions
culturals
històriques
perdudes de
Jorba

Núm.
registre
inicial PMT

Requisit que
s’ha
incomplert

1840012805

Per no
adequar-se a
l’objecte del
recurs

1840025600

Per no
adequar-se a
l’objecte del
recurs

Novè. DECLARAR els desistiments següents:
Ens

Ajuntament
de Cervelló

Ajuntament
de Barberà
del Vallès

Ajuntament
de
Cubelles

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0806700A

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Anàlisis de
costos al
Centre Cívic
l’Ateneu

1840007250

P0825200I

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Pla d’usos,
gestió i
funcionament
d’equipaments
culturals

1840012016

P0807300I

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Pla d’usos de
Can Travé

1840024326

Tipus de
desistiment
Tàcit, per no
respondre
un
requeriment
d’esmena en
el termini
establert
Tàcit, per no
respondre
un
requeriment
d’esmena
en el termini
establert
Deriva la
sol·licitud al
SPAL
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Ens

Ajuntament
de Moià

Ajuntament
de Mura

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre
inicial PMT

P0813700B

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Pla d’usos de
l’Espai Cultural
Polivalent “Les
Faixes”

1840025536

P0813800J

Plans i projectes
per al
desenvolupament
cultural local

Assessorament
tècnic ús i
normes Centre
Cívic “La
Fàbrica”

1840025713

Tipus de
desistiment
Tàcit, per no
respondre
un
requeriment
d’esmena
en el termini
establert
Tàcit, per no
respondre
un
requeriment
d’esmena
en el termini
establert

Desè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.”
El president, senyor Castells (CiU),dona la paraula al diputat senyor Duran (CUP-PA),
qui diu: Gràcies senyor president. Nosaltres ens voldríem referir no únicament a
aquest dictamen, al seixanta-quatre, sinó, sobretot, als tres següents: seixanta-cinc,
seixanta-sis i seixanta-set; i el que fem és preguntar-nos si el fet de que hi hagi hagut
un nou titular al capdavant de la cartera de cultura ha generat alguna modificació en la
resolució d’aquests dictàmens. Gràcies.
A continuació la presidència dona la paraula al diputat delegat de Cultura senyor
Lladó (ERC-AM), com a diputat competent en la matèria, qui diu: Bé, en principi, són
coses diferents. Hi ha dos convocatòries que es concedeixen, per tant, són... responen
a unes bases aprovades que, com a tals, no han variat i, per tant, no hi ha un canvi
perquè són procediments molt reglats i, vaja, estem en línia. Un és festivals de
referència, i l’altre és la concessió d’aquests ajuts, cicles, etcètera, per a les entitats
privades del sector cultural. Hi ha hagut els desistiments habituals vinculats amb
incidències diverses però, vaja, quant a línia, respon a unes bases i és el que s’ha
aplicat.
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
de subvencions amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats
per entitats privades del sector cultural, a realitzar a la província de Barcelona al
2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i
president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de
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difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió,
creació i producció artística, i a les estratègies de creació i formació de nous públics,
mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la
música, el cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura als municipis.
El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis,
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions
artístiques.
Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de difusió artística
als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al desplegament
d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 10 de maig de
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, per un import màxim de
dos cents mil euros (200.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 17 de maig de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 398568.
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Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 6 de setembre de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Atès que estava previst a la clàusula 11 de la convocatòria la possibilitat d’habilitar
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47901 depenent dels possibles ens
beneficiaris, s’ha fet necessari aquesta habilitació per donar resposta a tres societats
limitades.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l’any 2018 (número convocatòria 9943/2018) d’acord amb la proposta de l’òrgan
col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
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NIF
B61008587
G63438824
G25720038
G65051591
G66717166
G58153016
G58218595

Entitat
Planeta Med, S.LU
FICNA (Festival
Internacional de Cinema
de Navarcles)
Associació Festival de
Música Antiga dels
Pirineus
Associació Nits de
Cinema Oriental
Associació Àgora Alta
Segarra
Ateneu Santfeliuenc
Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya

B65374050

Noucinemart SLU

G62694013

Associació Cultural
Modiband

G63785273
G61178224
G67063206
G61849709
G58867862
G62432794
G63902233
G66241993

Associació Mecal
Nits Musicals de
Guardiola de Berguedà
Fundació Contorno
Urbano
Nits Culturals Sant Pere
Sallavinera
Art Barcelona Associació
de galeries
Associació per la Música
d'Orgue de Cabrera de
Mar
Coordinadora de Festivals
de Cinema i Vídeo de
Catalunya
Associació Sociocultural
l'Altre Festival

B66014218

Sitback Produccions SL

G65023004

Associació cultural
Itineràncies

Total
punts

Import
concedit

DOCSBARCELONA
Festival Internacional de
Cinema Documental

80

19.380 €

CLAM. Festival de Cine
Social de Catalunya

79

9.370 €

8è Festival de Música
Antiga dels Pirineus

72

10.000 €

Festival Nits de cinema
oriental

72

10.000 €

Festivals Alta Segarra

69

10.000 €

Cicle ContraBaix
Xarxa de Músiques a
Catalunya 2018
D'A Film Festival Barcelona
- D'A 2018

68

10.000 €

68

7.750 €

66

8.620 €

El Meu Primer Festival

66

3.030 €

66

5.020 €

65

2.520 €

12 + 1

62

7.500 €

Festival Nits Culturals de
Sant Pere de Sallavinera

61

6.580 €

Barcelona Gallery Weekend

60

3.860 €

Cicle de concerts d’orgue

60

1.630 €

El Dia Més Curt

60

1.520 €

60

6.010 €

59

8.000 €

59

3.320 €

Cicle o Festival

Mecal- Xarxa de difusió del
curtmetratge als municipis
de la Diputació de
Barcelona
54a edició de les Nits
Musicals

L'Altre Festival d'Arts
Escèniques i Salut Mental
Vida, Festival Internacional
de Vilanova i la Geltrú
Festival Itineràncies
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Total
punts

Cicle o Festival

Import
concedit

NIF

Entitat

G66711557

Associació Música Modal
a Cardedeu

Labyrinth Catalunya

59

5.920 €

G65098303

Associació Juvenil
Sabadell Sona Jove

Embassa't (Festival
Independent del Vallès)
2018

58

8.000 €

FESTIVAL CANTILAFONT

58

8.000 €

28è Festival de cante
flamenco de la Mina

57

6.000 €

Festival Nowa Reggae

57

8.000 €

57

6.890 €

56

2.280 €

CURTCIRCUIT

55

8.000 €

Passatge Insòlit

55

5.910 €

A la vora del JAZZ
Festival Didó de Música i
Titelles de Terrassa

55

1.990 €

55

4.500 €

Associació Voraviu
Produccions Culturals
Centro Cultural Gitano La
G58308099
Mina
Associació Cultural Nowa
G65536831
Reggae
G66320680

G65958043

Associació Festival
Protesta

Asociación Derechos en
Acción
Associació de Sales De
G62766472 Concerts de Catalunya
(ASACC)
Associació Teatral
G64215460
Denominació d'Origen
G64749963 Associació Jazz Maresme
Associació Amics de la
G65468589
Música
G43993914

PROTESTA. Festival
Internacional de Cinema de
Crítica Social 2018
XV Festival de Cinema i
Drets Humans

Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen
les següents sol·licituds presentades:
Per arribar fora de termini de presentació de les sol·licituds:
NIF
G65868838

Entitat
Amics de l´Òpera i Sarsuela de
Terrassa

Cicle o festival
Temporada lírica de AOIST
Terrassa 2018

Per renúncia de l’entitat:
NIF
G58117847

Entitat
Amics de les Arts i Joventuts
Musicals

Cicle o festival
37 Festival de Jazz Terrassa

Per no ser objecte de la convocatòria i bases específiques, segons la base segona de
la mateixa:
NIF

Entitat

XXX

Josep Canals Gual

B64898877

Minimal Films S.L.

Cicle o festival
XXI Biennal d’Art Contemporani
Català itinerant
VIII Premi Solé Tura
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Per no rectificar les esmenes requerides en el termini establert a la base vuitena de la
convocatòria i bases específiques:
NIF
G58192709
G63463368
G65391815

Entitat
Associació d'Amics de l'Òpera
de Sabadell
Camerata Sant Cugat
Associació Cultural 48h Open
House Barcelona

Cicle o festival
Òpera a Catalunya
Cicle de música sacra coral
Festival d'Arquitectura 48H Open
House BCN 2018

Tercer. DESESTIMAR per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació
inferior 55 punts les següents sol·licituds presentades:
NIF

Entitat
Fundació Especial Antiga Caixa
G66055286
Sabadell 1859
G64365026 Entitat Cultural i Festiva Can Pistraus
B62903885

Mago Audio Visual Production SL
Associació Cultural per la Difusió del
G66159336
Cinema Nord-Americà
G65171134 Associació cultural santa florentina
B67117135

Festival Arts d'Estiu, SLU

G17941832 Brave coast (A.C. L'Alternativa Emp.)
G66653965 Associació B-Retina
G66746660 CalamArts de Tinta

Cicle o Festival
FRESC Festival
El Tingladu - Festival gratuït
de cultura catalana
Cinema Lliure a la Platja
Americana Film Fest - Route
66
XX Festival de Música
Clàssica de Santa Florentina
Festival Arts d'Estiu Costa de
Barcelona
5è Aniversari Festival
Hivernacle
Festival de cinema Sèrie B
de Cornellà B-Retina (4a
edició)
Festival de Poesia Vila de
Gironella

Quart. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics als cicles i
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018, segons estableix la
convocatòria i les bases específiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 100 punts.
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Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 55 punts i han
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com
estableix la base 10 de la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 12, la subvenció
concedida serà com a màxim del 50% del cost del cicle o festival subvencionat i fins a
esgotar la consignació pressupostària.
Quan al pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’inclouen despeses de personal integrat
a l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25 % del total del
pressupost del projecte, no s’ha tingut en consideració, tal i com recull la base 12 de la
convocatòria i les bases específiques.
Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant s’han inclòs despeses no
subvencionables (establertes a la base 18) no s’han tingut en consideració a l’hora d’atorgar
la subvenció.
En el cas de cicles o festivals que esdevenen a la ciutat de Barcelona i que s’estenen
simultàniament en subseu/s en algun/s municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com
aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només
s’han considerat les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona
(excepte la ciutat de Barcelona).
Criteri a. Qualitat artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts). S’ha valorat:

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

- Volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts.
Nombre de funcions d’arts
en viu o exposicions
20 o més
17-19
14-16
12 i 13
10 i 11
8i9
6i7
4i5
3

Nombre de sessions de cinema, activitats
literàries o activitats d’arquitectura
40 o més
34-39
28-33
24-27
20-23
16-19
12-15
7-11
3-6

Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2

En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només s’ha considerat la
programació que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.
En aquest casos, s’ha considerat exclusivament les sessions realitzades en els municipis
que en la sol·licitud s’ha aportat l’annex del compromís de l’ens local signat.

- Trajectòria professional de la direcció artística, fins a 5 punts.
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Criteri b. Abast i projecció territorial (fins a 20 punts). S’ha valorat :

- Els cicles o festivals que es realitzen simultània o consecutivament a més d’un municipi
(entenent per consecutiu no més enllà dels següents deu dies naturals des de la
finalització del cicle o festival entre un municipi i un altre) i els que estan fortament
arrelats a un territori de la demarcació de Barcelona. S’han considerat positivament els
cicles o festivals que tenen lloc a petits municipis (menys de 5.000 habitants) i aquells
que és realitzen en zones amb baixa densitat de població, fins a 12 punts.
En aquest casos, s’ha considerat exclusivament les sessions realitzades en els municipis
que en la sol·licitud s’ha aportat l’annex del compromís de l’ens local signat.

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

Criteri c. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts). S’ha valorat:

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

- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins a 7
punts.
% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts
d’autofinançament
Igual o superior al 40% del pressupost total
7 punts
Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total
6 punts
Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total
5 punts
Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total
4 punts
Entre el 10 i el 14,9% del pressupost total
3 punts
Entre el 5 i el 9,9% del pressupost total
2 punts
Entre el 2% i el 4’9% del pressupost total
1 punt
Criteri d. Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de
públics (fins a 15 punts). S’ha valorat:

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

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

- La dinamització de públics, fins a 5 punts.
S’ha valorat positivament si es fan activitats paral·leles, polítiques de preus (abonaments,
descomptes, preus especials per determinats col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i
altres accions de promoció de públics.
Criteri e. Potenciar la comunicació (fins a 10 punts). S’ha valorat:

- L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts
- Disposar de web pròpia del cicle o festival i us de xarxes socials, fins a 5 punts
Criteri f. Especialització i foment de la producció (fins a 10 punts). S’ha valorat:
-

L’especialització del cicle o festival, fins a 5 punts
S’ha valorat positivament si és un cicle o festival especialitzat en algun àmbit artístic
concret, gènere o temàtica específica.

- El foment de la producció o coproducció, fins a 5 punts
S’ha valorat positivament si es realitzen produccions o coproduccions pròpies o es
fomenta la producció mitjançant residències, convocatòries o amb l’atorgament de
premis i/o guardons.
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
NIF

Entitat

B61008587

Planeta
S.LU

G63438824

G25720038

G65051591
G66717166

Med,

FICNA (Festival
Internacional de
Cinema
de
Navarcles)
Associació
Festival
de
Música Antiga
dels Pirineus
Associació Nits
de
Cinema
Oriental
Associació
Àgora
Alta
Segarra

Cicle o festival

Criteris valoració
a
b
c
d

e

f

Total
punts

DOCSBARCELONA Festival
Internacional de Cinema
Documental

23

17

10

12

10

8

80

CLAM. Festival de
Social de Catalunya

25

17

11

12

7

7

79

8è Festival de Música Antiga
dels Pirineus

18

15

8

13

9

9

72

Festival
oriental

24

5

13

12

9

9

72

17

20

14

9

7

2

69

Nits

de

Festivals Alta Segarra

Cine

cinema
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NIF
G58153016
G58218595
B65374050
G62694013
G63785273
G61178224
G67063206
G61849709
G58867862

G62432794

G63902233

G66241993
B66014218
G65023004
G66711557
G65098303

G66320680

Entitat

Cicle o festival

Ateneu
Cicle ContraBaix
Santfeliuenc
Federació
de
Joventuts
Xarxa
de
Músiques
a
Musicals
de Catalunya 2018
Catalunya
Noucinemart
D'A Film Festival Barcelona SLU
D'A 2018
Associació
Cultural
El Meu Primer Festival
Modiband
Mecal- Xarxa de difusió del
Associació
curtmetratge als municipis de
Mecal
la Diputació de Barcelona
Nits Musicals de
54a edició de les Nits
Guardiola
de
Musicals
Berguedà
Fundació
Contorno
12 + 1
Urbano
Nits
Culturals
Festival Nits Culturals de
Sant
Pere
Sant Pere de Sallavinera
Sallavinera
Art
Barcelona
Associació de Barcelona Gallery Weekend
galeries
Associació per
la
Música
Cicle de concerts d’orgue
d'Orgue
de
Cabrera de Mar
Coordinadora
de Festivals de
El Dia Més Curt
Cinema i Vídeo
de Catalunya
Associació
L'Altre
Festival
d'Arts
Sociocultural
Escèniques i Salut Mental
l'Altre Festival
Sitback
Vida, Festival Internacional
Produccions SL de Vilanova i la Geltrú
Associacio
cultural
Festival Itineràncies
Itineràncies
Associació
Música Modal a Labyrinth Catalunya
Cardedeu
Associacio
Embassa't
(Festival
Juvenil Sabadell
Independent del Vallès) 2018
Sona Jove
Associació
Voraviu
FESTIVAL CANTILAFONT
Produccions
Culturals

Criteris valoració
a
b
c
d

e

f

Total
punts

21

13

8

10

8

8

68

21

18

9

5

8

7

68

23

10

6

9

10

8

66

20

8

8

12

10

8

66

20

8

12

11

8

7

66

17

15

15

7

6

5

65

23

3

12

8

7

9

62

16

15

13

7

7

3

61

18

6

12

8

8

8

60

17

13

11

9

3

7

60

16

11

15

6

8

4

60

20

3

11

10

8

8

60

27

2

12

5

10

3

59

19

10

7

12

5

6

59

23

1

11

10

5

9

59

23

3

12

7

8

5

58

18

9

12

10

9

0

58
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NIF
G58308099
G65536831
G65958043
G43993914

G62766472

G64215460
G64749963
G65468589

G66055286

G64365026
B62903885

G66159336

G65171134
B67117135
G17941832

G66653965

Criteris valoració
a
b
c
d

e

f

Total
punts

16

8

7

13

5

8

57

Festival Nowa Reggae

21

4

11

6

8

7

57

PROTESTA.
Festival
Internacional de Cinema de
Crítica Social 2018

21

2

10

9

8

7

57

XV Festival de Cinema i
Drets Humans

17

7

7

10

8

7

56

CURTCIRCUIT

18

5

15

4

9

4

55

Passatge Insòlit

18

4

9

8

7

9

55

A la vora del JAZZ

16

2

15

8

4

10

55

Festival Didó de Música i
Titelles de Terrassa

20

1

9

11

6

8

55

FRESC FESTIVAL

21

1

12

7

7

2

50

El Tingladu - Festival gratuït
de cultura catalana

19

4

11

5

8

2

49

Cinema Lliure a la Platja

16

5

10

3

10

4

48

Americana Film Fest - Route
66

14

7

3

8

9

4

45

14

8

14

0

4

4

44

15

3

12

3

9

0

42

15

2

15

1

6

3

42

12

1

9

6

8

5

41

Entitat

Cicle o festival

Centro Cultural
Gitano La Mina
Associació
Cultural Nowa
Reggae
Associació
Festival
Protesta
Asociación
Derechos
en
Acción
Associació de
Sales
de
Concerts
de
Catalunya
(ASACC)
Associació
Teatral
Denominació
d'Origen
Associació Jazz
Maresme
Associació
Amics de la
Música
Fundació
Especial Antiga
Caixa Sabadell
1859
Entitat Cultural i
Festiva
Can
Pistraus
Mago
Audio
Visual
Production SL
Associació
Cultural per la
Difusió
del
Cinema NordAmericà
Associació
cultural
santa
florentina
Festival
Arts
d'Estiu, SLU
Brave
coast
(A.C.
L'Alternativa
Emp.)

28è
Festival
de
flamenco de la Mina

Associació
Retina

B-

cante

XX FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA
DE
SANTA
FLORENTINA
Festival Arts d'Estiu Costa de
Barcelona
5è
Aniversari
Hivernacle

Festival

Festival de cinema Sèrie B
de Cornellà B-Retina (4a
edició)
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NIF

Entitat

Cicle o festival

G66746660

CalamArts
Tinta

de Festival de Poesia Vila de
Gironella

Criteris valoració
a
b
c
d

e

f

Total
punts

16

3

5

37

3

6

4

Procediment aplicat per atorgar el suport als cicles i festivals artístics segons
estableixen la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base dotzena de la convocatòria i les bases específiques, una vegada
valorats els cicles i festivals artístics segons els criteris de valoració establerts a la base
desena, i en funció de la disponibilitat pressupostària, l’import a concedir s’ha determinat en
relació als punts assignats, de la següent manera:
 Els projectes que han obtingut una puntuació igual o superior a 75 punts, se’ls ha
atorgat el 50% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de
subvenció de 20.000 €.
 Els projectes que han obtingut una puntuació entre 65 i 74 punts, se’ls ha atorgat el
25% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de
10.000 €.
 El pressupost que ha restat després d’atorgar els imports als projectes que han
obtingut la puntuació igual o superior a 65 punts, s’ha distribuït de forma proporcional
en relació als punts assignats entre els sol·licitants que han obtingut una puntuació
entre 55 i 64 punts. Tal i com estableix la convocatòria, atenent a la disponibilitat
pressupostària, en aquest tram s’ha disminuït el percentatge de suport al 19% del
cost del cicle o festival al territori i amb un import màxim de subvenció de 8.000 €.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa dels ajuts atorgats en múltiples de 10.”

Cinquè. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes
actuacions per un import de cent noranta-nou mil sis-cents euros (199.600.- EUR),
dels quals cent seixanta-tres mil sis-cents euros (163.600.- EUR) corresponen a
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48924 i trenta-sis mil euros (36.000.- EUR)
corresponen a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/47901 del pressupost de
despeses de 2018 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
NIF

Entitat

Cicle o Festival

Import
concedit

Operació
comptable/posició

B61008587

Planeta Med, S.LU

DOCSBARCELONA
Festival Internacional de
Cinema Documental

19.380 €

1803003328.1

G63438824

FICNA (Festival
Internacional de Cinema
de Navarcles)

CLAM. Festival de Cine
Social de Catalunya

9.370 €

1803003328.2
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NIF
G25720038
G65051591
G66717166
G58153016
G58218595

Entitat
Associació Festival de
Música Antiga dels
Pirineus
Associació Nits de
Cinema Oriental
Associació Àgora Alta
Segarra
Ateneu Santfeliuenc
Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya

B65374050

Noucinemart SLU

G62694013

Associació Cultural
Modiband

G63785273
G61178224
G67063206
G61849709
G58867862
G62432794
G63902233
G66241993
B66014218
G65023004
G66711557

Associació Mecal
Nits Musicals de
Guardiola de Berguedà
Fundació Contorno
Urbano
Nits Culturals Sant Pere
Sallavinera
Art Barcelona Associació
de galeries
Associació per la Música
d'Orgue de Cabrera de
Mar
Coordinadora de Festivals
de Cinema i Vídeo de
Catalunya
Associació Sociocultural
l'Altre Festival
Sitback Produccions SL
Associació cultural
Itineràncies
Associació Música Modal
a Cardedeu

Cicle o Festival

Import
concedit

Operació
comptable/posició

8è Festival de Música
Antiga dels Pirineus

10.000 €

1803003328.3

Festival Nits de cinema
oriental

10.000 €

1803003328.4

Festivals Alta Segarra

10.000 €

1803003328.5

Cicle ContraBaix
Xarxa de Músiques a
Catalunya 2018
D'A Film Festival Barcelona
- D'A 2018

10.000 €

1803003328.6

7.750 €

1803003328.7

8.620 €

1803003328.8

3.030 €

1803003328.9

5.020 €

1803003328.10

2.520 €

1803003328.11

12 + 1

7.500 €

1803003328.12

Festival Nits Culturals de
Sant Pere de Sallavinera

6.580 €

1803003328.13

Barcelona Gallery Weekend

3.860 €

1803003328.14

Cicle de concerts d’orgue

1.630 €

1803003328.15

El Dia Més Curt

1.520 €

1803003328.16

6.010 €

1803003328.17

8.000 €

1803003328.18

Festival Itineràncies

3.320 €

1803003328.19

Labyrinth Catalunya

5.920 €

1803003328.20

El Meu Primer Festival
Mecal- Xarxa de difusió del
curtmetratge als municipis
de la Diputació de
Barcelona
54a edició de les Nits
Musicals

L'Altre Festival d'Arts
Escèniques i Salut Mental
Vida, Festival Internacional
de Vilanova i la Geltrú

G65098303

Associació Juvenil
Sabadell Sona Jove

Embassa't (Festival
Independent del Vallès)
2018

8.000 €

1803003328.21

G66320680

Associació Voraviu
Produccions Culturals

FESTIVAL CANTILAFONT

8.000 €

1803003328.22
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NIF

Entitat

G58308099
G65536831
G65958043
G43993914
G62766472
G64215460
G64749963
G65468589

Centro Cultural Gitano La
Mina
Associació Cultural Nowa
Reggae
Associació Festival
Protesta
Asociación Derechos en
Acción
Associació de Sales De
Concerts de Catalunya
(ASACC)
Associació Teatral
Denominació d'Origen
Associació Jazz Maresme
Associació Amics de la
Música

Cicle o Festival

Import
concedit

Operació
comptable/posició

28è Festival de cante
flamenco de la Mina

6.000 €

1803003328.23

Festival Nowa Reggae

8.000 €

1803003328.24

6.890 €

1803003328.25

2.280 €

1803003328.26

CURTCIRCUIT

8.000 €

1803003328.27

Passatge Insòlit

5.910 €

1803003328.28

A la vora del JAZZ
Festival Didó de Música i
Titelles de Terrassa

1.990 €

1803003328.29

4.500 €

1803003328.30

PROTESTA. Festival
Internacional de Cinema de
Crítica Social 2018
XV Festival de Cinema i
Drets Humans

199.600

Sisè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
NIF
B61008587
G63438824
G25720038
G65051591
G66717166
G58153016
G58218595
B65374050
G62694013
G63785273
G61178224

Entitat
Planeta Med, S.LU
FICNA (Festival
Internacional de Cinema
de Navarcles)
Associació Festival de
Música Antiga dels
Pirineus
Associació Nits de
Cinema Oriental
Associació Àgora Alta
Segarra
Ateneu Santfeliuenc
Federació de Joventuts
Musicals de Catalunya
Noucinemart SLU
Associació Cultural
Modiband
Associació Mecal
Nits Musicals de
Guardiola de Berguedà

Import
concedit
19.380 €

Operació
comptable/posició
1803003328.1

Termini màxim
de justificació
30/octubre/2018

9.370 €

1803003328.2

30/octubre/2018

10.000 €

1803003328.3

28/febrer/2019

10.000 €

1803003328.4

28/febrer/2019

10.000 €

1803003328.5

28/febrer/2019

10.000 €

1803003328.6

28/febrer/2019

7.750 €

1803003328.7

28/febrer/2019

8.620 €

1803003328.8

30/octubre/2018

3.030 €

1803003328.9

28/febrer/2019

5.020 €

1803003328.10

28/febrer/2019

2.520 €

1803003328.11

28/febrer/2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
G67063206
G61849709
G58867862
G62432794
G63902233
G66241993
B66014218
G65023004
G66711557
G65098303
G66320680
G58308099
G65536831
G65958043
G43993914
G62766472
G64215460
G64749963
G65468589

Entitat
Fundació Contorno
Urbano
Nits Culturals Sant Pere
Sallavinera
Art Barcelona Associació
de galeries
Associació per la Música
d'Orgue de Cabrera de
Mar
Coordinadora de Festivals
de Cinema i Vídeo de
Catalunya
Associació Sociocultural
l'Altre Festival
Sitback Produccions SL
Associació cultural
Itineràncies
Associació Música Modal
a Cardedeu
Associació Juvenil
Sabadell Sona Jove
Associació Voraviu
Produccions Culturals
Centro Cultural Gitano La
Mina
Associació Cultural Nowa
Reggae
Associació Festival
Protesta
Asociación Derechos en
Acción
Associació de Sales De
Concerts de Catalunya
(ASACC)
Associació Teatral
Denominació d'Origen
Associació Jazz Maresme
Associació Amics de la
Música

Import
concedit

Operació
comptable/posició

Termini màxim
de justificació

7.500 €

1803003328.12

28/febrer/2019

6.580 €

1803003328.13

28/febrer/2019

3.860 €

1803003328.14

28/febrer/2019

1.630 €

1803003328.15

28/febrer/2019

1.520 €

1803003328.16

28/febrer/2019

6.010 €

1803003328.17

30/octubre/2018

8.000 €

1803003328.18

28/febrer/2019

3.320 €

1803003328.19

28/febrer/2019

5.920 €

1803003328.20

30/octubre/2018

8.000 €

1803003328.21

30/octubre/2018

8.000 €

1803003328.22

28/febrer/2019

6.000 €

1803003328.23

28/febrer/2019

8.000 €

1803003328.24

28/febrer/2019

6.890 €

1803003328.25

28/febrer/2019

2.280 €

1803003328.26

28/febrer/2019

8.000 €

1803003328.27

28/febrer/2019

5.910 €

1803003328.28

28/febrer/2019

1.990 €

1803003328.29

30/octubre/2018

4.500 €

1803003328.30

30/octubre/2018

Setè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vuitè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
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66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
de subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals
artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector
cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona, durant l’any 2018.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“FETS
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de
difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de
dinamització, impuls, foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les
arts visuals, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el
recolzament de fires, mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera
que tenen un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell
provincial i nacional, i ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals
de nivell superior i unes línies d’actuació molt especialitzades dins del seu àmbit.
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal,
dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques.
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports vol donar suport al desenvolupament d’aquests
projectes de difusió artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de
l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança).
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 14 de juny de
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar fires, mostres,
mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades
del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació
de Barcelona durant l’any 2018, per un import màxim de quatre-cents cinquanta mil
euros (450.000.- EUR).
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 20 de juny de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 404224.
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent acta que es va celebrar el dia 6 de setembre de 2018.
Vist l’informe emès per la Gerència de Serveis de Cultura en què valora les sol·licituds
presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Atès que estava previst a la clàusula 11 de la convocatòria la possibilitat d’habilitar les
aplicacions
pressupostàries
G/40100/33400/46902,
G/40100/33400/47900
i
G/40100/33400/48903, s’ha fet necessari aquesta habilitació per donar resposta als
diferents ens beneficiaris sol·licitants. Però donat que les esmentades partides estaven
afectades per romanents, s’han hagut d’habilitar les partides similars següents:
G/40100/33400/46903, G/40100/33400/47902 i G/40100/33400/48905.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la
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concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en
concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de
referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el
seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2018 (número convocatòria 10023/2018) d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi
relacionen:
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

P0829900J

Ajuntament de Vic

G64329378
P0810100H

Fundació
Mediterrània, Fira
d'espectacles
d'arrel tradicional
Ajuntament
d'Igualada

Fires,
mostres
i Total
Pressupost
mercats de referència punts
Mercat de Música Viva
55
826.900,00 €
de Vic

Import
concedit
30.000 €

21a Fira Mediterrània
de
Manresa
- 50
Programació artística

520.554,06 €

50.000 €

La Mostra d'Igualada

363.327,42 €

25.000 €

40

Concessió a festivals de referència:
NIF

G64070592

G58117847

Entitat
Fundació
Sitges
Festival
Internacional
de
Cinema
de
Catalunya
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals

Festivals

Total
Pressupost
punts

Import
concedit

Sitges
Festival
Internacional
de
60
Cinema Fantàstic de
Catalunya

2.407.767,00 €

50.000 €

37 Festival De Jazz
55
Terrassa

237.100,00 €

15.000 €
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NIF

P0807200A

B63142848

A08808461
G66827643
P0827900B
P0826600I
G65533556
B66205014
P0830800I
G64243132
G63436430
P0819900B
P0811700D
B65310062
G62923032
G66963547

Entitat

Festivals

Total
Pressupost
punts

18è
Festival
Internacional
de
Ajuntament
de
Pallassos de Cornellà
Cornellà
de
53
de
Llobregat
Llobregat
“Memorial
Charlie
Rivel”
Festival Internacional
Viladecans
de Teatre i Animació
50
Qualitat SL
Al
Carrer
de
Viladecans
44 edició FILMETS
Badalona
Badalona
Film 40
Comunicació, S.A.
Festival
Fundació
Cívica
Festival Esperanzah
39
Esperanzah
Ajuntament
de
Festival TNT
36
Terrassa
Ajuntament
de
Festival Internacional
Cerdanyola
del
35
Blues de Cerdanyola
Vallès
Associació
Fotogràfica
Revela´T 2018
34
Espaifoto
Sun Music Bcn, SL CanetRock 2018
32
FIMPT
(Festival
Ajuntament
de Internacional
de
30
Vilanova i la Geltrú Música
Popular
Tradicional)
Associació artistica Festival EVA, en veu
26
Triskel
alta
Rialles
Espectacles
El Més petit de tots
26
Infantils i Juvenils
Ajuntament
de
Sant
Boi
de Festival Altaveu
25
Llobregat
Ajuntament
del Festival de teatre
25
Masnou
còmic Ple de riure
18è
Festival
Badalona Cultura, Internacional
de
23
SL
màgia. XVIII Memorial
Li-Chang
Fundació Privada
Festival Poesiai+
21
Palau
Associació Giracirc Festival Giracirc
17

Import
concedit

387.900,00 €

20.000 €

211.710,75 €

20.000 €

184.451,53 €

15.000 €

217.500,00 €

15.000 €

496.517,52 €

15.000 €

91.000,00 €

15.000 €

151.500,00 €

15.000 €

845.090,50 €

20.000 €

111.800,00 €

15.000 €

46.555,90 €

10.000 €

174.500,00 €

12.000 €

236.200,00 €

15.000 €

90.000,00 €

15.000 €

50.000,00 €

8.000 €

101.800,00 €

15.000 €

22.140,00 €

8.000 €
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NIF
B64005911
P0812000H
G66431255

Entitat
Grisart Fotografia
SL
Ajuntament
de
Mataró
Associació
Interseccions

Festivals

Total
Pressupost
punts

Import
concedit

Panoràmic Granollers

17

52.000,00 €

10.000 €

34.500,00 €

8.000 €

28.550,00 €

8.000 €

VII
Festival
14
Internacional d'Orgue
Festival IF Barcelona
12
2018

Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen
les següents sol·licituds presentades:
Per arribar fora de termini de presentació de les sol·licituds:
NIF
P0820400J

Entitat
Cicle o festival
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Festival Petits Camaleons Any 2018

Per no ser objecte de la convocatòria i bases específiques, segons la base segona de
la mateixa:
NIF
G65852485

Entitat
Cicle o festival
Fundació Festa Major de Vilafranca
Festival el Gloriós
del Penedès

Per no complir els requisits especificats en la convocatòria i bases específiques,
segons la base cinquena de la mateixa:
NIF
P0817500B

Entitat
Ajuntament de Pujalt

Cicle o festival
Festival Espurnes Barroques

Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les fires,
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, segons estableix la convocatòria i les bases
especifiques i atenent a la disponibilitat pressupostària:
“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats
econòmiques als projectes valorats
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques. La puntuació màxima a assolir per la totalitat del projecte és de 60 punts.
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 25 punts per a les
fires, mostres i mercats de referència, i una puntuació igual o superior a 12 punts en el cas
de festivals de referència, les quals han estat considerades estimades per valoració més
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alta i suficiència de recursos, tal i com estableix la base 10 de la convocatòria i les bases
específiques.
1. Criteris per valorar les fires, mostres i mercats de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a
25 punts). S’ha valorat:





Inferiors a 40 propostes: 0 punts
Entre 40 i 60 propostes: 10 punts
Entre 61 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts).
S’ha valorat el número d’assistents de l’edició de l’any 2018, i si aquesta dada no es
disposava a l’hora de presentar la sol·licitud, s’ha valorat el número d’assistents de
l’edició immediatament anterior:





Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts
Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts
Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts). S’ha valorat el
número d’edicions de l’esdeveniment:
 Entre 15 i 20 edicions: 5 punts
 Més de 20 edicions: 10 punts
2. Criteris per valorar els festivals de referència:
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts).
S’ha valorat:







Inferiors a 5 propostes: 0 punts
Entre 5 i 15 propostes: 5 punts
Entre 16 i 30 propostes: 10 punts
Entre 31 i 50 propostes: 15 punts
Entre 51 i 100 propostes: 20 punts
Més de 100 propostes: 25 punts

b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts). S’ha valorat el
número d’assistents de l’edició de l’any 2018, i si aquesta dada no es disposava a
l’hora de presentar la sol·licitud, s’ha valorat el número d’assistents de l’edició
immediatament anterior:
 Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts
 Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts
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Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts
Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts
Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts
Més de 35.000 assistents: 25 punts

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts). S’ha valorat el número
d’edicions de l’esdeveniment:






Entre 1 i 5 edicions: 2 punts
Entre 6 i 10 edicions: 4 punts
Entre 11 i 15 edicions: 6 punts
Entre 16 i 20 edicions: 8 punts
Més de 20 edicions: 10 punts

Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les
següents puntuacions:
Puntuació de les fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

Fires, mostres i mercats de
referència

P0829900J

Ajuntament de Vic
Fundació Mediterrània,
Fira d'espectacles d'arrel
tradicional
Ajuntament d'Igualada

Mercat de Música Viva de Vic
21a Fira Mediterrània de
Manresa-Programació
artística
La Mostra d'Igualada

G64329378
P0810100H

Criteris
valoració
a
b
c
20
25
10

Total
punts
55

20

25

5

50

10

20

10

40

Puntuació dels festivals de referència:
NIF
G64070592
G58117847

Entitat

Festival

Criteris
valoració
a
b
c

Total
punts

Fundació Sitges Festival
Internacional de Cinema
de Catalunya
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals

Sitges
Festival
Internacional De Cinema
Fantàstic De Catalunya

25

25

10

60

37 Festival de Jazz Terrassa

20

25

10

55

25

20

8

53

20

20

10

50

15

15

10

40

Festival Esperanzah

15

20

4

39

Festival TNT

15

15

6

36

P0807200A

Ajuntament de Cornellà
de Llobregat

B63142848

Viladecans Qualitat SL

A08808461
G66827643
P0827900B

Badalona Comunicació,
SA
Fundació
Cívica
Esperanzah
Ajuntament de Terrassa

18è Festival Internacional de
Pallassos de Cornellà de
Llobregat “Memorial Charlie
Rivel”
Festival Internacional de
Teatre i Animació Al Carrer
de Viladecans
44
edició
FILMETS
Badalona Film Festival

Àrea de Presidència
Secretaria General

NIF
P0826600I
G65533556
B66205014
P0830800I
G64243132
G63436430
P0819900B

Entitat

Festival

Criteris
valoració
a
b
c

Total
punts

Ajuntament
de
Cerdanyola del Vallès
Associació Fotogràfica
Espaifoto
Sun Music Bcn, SL

Festival Internacional Blues
de Cerdanyola

10

15

10

35

Revela´T 2018

15

15

4

34

CanetRock 2018
FIMPT
(Festival
Internacional de Música
Popular Tradicional)

10

20

2

32

10

10

10

30

Festival EVA, en veu alta

15

5

6

26

El Més petit de tots

5

15

6

26

Festival Altaveu

5

10

10

25

5

10

10

25

10

5

8

23

10
5
10

5
10
5

6
2
2

21
17
17

5

5

4

14

5

5

2

12

Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú
Associació
artistica
Triskel
Rialles
Espectacles
Infantils i Juvenils
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat

P0811700D

Ajuntament del Masnou

B65310062

Badalona Cultura, SL

G62923032
G66963547
B64005911

Fundació Privada Palau
Associació Giracirc
Grisart Fotografia Sl

P0812000H

Ajuntament de Mataró

G66431255

Associació Interseccions

Festival de teatre còmic Ple
de riure
18è Festival Internacional de
màgia. XVIII Memorial LiChang
Festival Poesiai+
Festival Giracirc
Panoràmic Granollers
VII Festival Internacional
d'Orgue
Festival IF Barcelona 2018

Procediment aplicat per atorgar el suport a les fires, mostres, mercats i festivals
artístics de referència segons estableix la convocatòria i les bases específiques.
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i les bases específiques, l’import es
determina de la següent manera:
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es
determina en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la
següent manera:
a) Un import de 25.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin:

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 1.000.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 300.000 € i 500.000 €
b) Un import de 30.000 € a les fires, mostres i/o mercats que tinguin:

- entre 25 i 49 punts i amb un pressupost superior a 1.000.000 €.
- entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
S’atorgarà un suport addicional de 25.000 € a la subvenció de les fires, mostres i/o
mercats que esdevinguin íntegrament a la capital cultural 2018.

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determina en relació als
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera:
a) Un import de 8.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 12 i 15 punts i amb un pressupost fins a 95.000 €.
entre 16 i 25 punts i amb un pressupost fins a 50.000 €
entre 26 i 60 punts i amb un pressupost fins a 35.000 €

b) Un import de 10.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 12 i 15 punts i amb un pressupost superior a 95.000 €.
entre 16 i 25 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €
entre 26 i 60 punts i amb un pressupost entre 35.001 i 50.000 €

c) Un import de 12.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 80.000 €

d) Un import de 15.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 16 i 25 punts i amb un pressupost superior a 80.000 €.
entre 26 i 49 punts i amb un pressupost entre 80.001 i 500.000 €
entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 50.001 i 170.000 €

e) Un import de 20.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 26 i 49 punts i amb un pressupost superior a 500.000 €.
entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 170.001 i 1.000.000 €

f) Un import de 25.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 50 i 60 punts i amb un pressupost entre 1.000.001 € i 2.000.000 €

g) Un import de 50.000 € als festivals de referència que tinguin:
-

entre 50 i 60 punts i amb un pressupost superior a 2.000.000 €

L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat.
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, superi l’import sol·licitat,
s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud.”

Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions
per un import de quatre-cents vint-i-nou mil euros (429.000.- EUR), dels quals cent
cinquanta-vuit mil euros (158.000.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/46202, quaranta-tres mil euros (43.000.- EUR) corresponen a
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l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46903, trenta-mil euros (30.000.- EUR)
corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 i cent noranta-vuit mil
euros (198.000.- EUR) corresponen a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48905
del pressupost de despeses de 2018 de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
següent detall:
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

P0829900J

Ajuntament de Vic

G64329378
P0810100H

Fundació
Mediterrània, Fira
d'espectacles
d'arrel tradicional
Ajuntament
d'Igualada

Fires,
mostres
i Import
mercats de referència
concedit
Mercat de Música Viva
30.000 €
de Vic

Operació
comptable/posició
1803003468/1

21a Fira Mediterrània de
Manresa - Programació 50.000 €
artística

1803003468/2

La Mostra d'Igualada

1803003468/3

25.000 €
105.000 €

Concessió a festivals de referència:
NIF

G64070592

G58117847

P0807200A

B63142848
A08808461
G66827643
P0827900B

Entitat
Fundació
Sitges
Festival
Internacional
de
Cinema
de
Catalunya
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals

Festivals

Import
concedit

Sitges
Festival
Internacional de Cinema 50.000 €
Fantàstic de Catalunya

37 Festival De Jazz
Terrassa
18è
Festival
Ajuntament
de Internacional
de
Cornellà
de Pallassos de Cornellà de
Llobregat
Llobregat
“Memorial
Charlie Rivel”
Festival Internacional de
Viladecans
Teatre i Animació Al
Qualitat SL
Carrer de Viladecans
Badalona
44
edició
FILMETS
Comunicació, S.A. Badalona Film Festival
Fundació
Cívica
Festival Esperanzah
Esperanzah
Ajuntament
de
Festival TNT
Terrassa

Operació
comptable/posició

1803003468/4

15.000 €

1803003468/5

20.000 €

1803003468/6

20.000 €

1803003468/7

15.000 €

1803003468/8

15.000 €

1803003468/9

15.000 €

1803003468/10
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NIF
P0826600I
G65533556
B66205014
P0830800I
G64243132
G63436430
P0819900B
P0811700D
B65310062
G62923032
G66963547
B64005911
P0812000H
G66431255

Entitat
Ajuntament
de
Cerdanyola
del
Vallès
Associació
Fotogràfica
Espaifoto
Sun Music Bcn, SL

Festivals

Import
concedit

Operació
comptable/posició

Festival
Internacional
15.000 €
Blues de Cerdanyola

1803003468/11

Revela´T 2018

15.000 €

1803003468/12

CanetRock 2018
20.000 €
FIMPT
(Festival
Ajuntament
de
Internacional de Música 15.000 €
Vilanova i la Geltrú
Popular Tradicional)
Associació artistica
Festival EVA, en veu alta 10.000 €
Triskel
Rialles
Espectacles
El Més petit de tots
12.000 €
Infantils i Juvenils
Ajuntament
de
Sant
Boi
de Festival Altaveu
15.000 €
Llobregat
Ajuntament
del Festival de teatre còmic
15.000 €
Masnou
Ple de riure
18è
Festival
Badalona Cultura,
Internacional de màgia. 8.000 €
SL
XVIII Memorial Li-Chang
Fundació Privada
Festival Poesiai+
15.000 €
Palau
Associació Giracirc Festival Giracirc
8.000 €
Grisart Fotografia
Panoràmic Granollers
10.000 €
SL
Ajuntament
de VII Festival Internacional
8.000 €
Mataró
d'Orgue
Associació
Festival IF Barcelona
8.000 €
Interseccions
2018

1803003468/13
1803003468/14
1803003468/15
1803003468/16
1803003468/17
1803003468/18
1803003468/19
1803003468/20
1803003468/21
1803003468/22
1803003468/23
1803003468/24

324.000 €

Cinquè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
Concessió a fires, mostres i mercats de referència:
NIF

Entitat

P0829900J

Ajuntament de Vic

Import
Operació
concedit comptable/posició
30.000 € 1803003468/1

Termini màxim de
justificació
31/març/2019
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NIF
G64329378
P0810100H

Entitat
Fundació Mediterrània,
Fira
d'espectacles
d'arrel tradicional
Ajuntament d'Igualada

Import
concedit

Operació
comptable/posició

Termini màxim de
justificació

50.000 € 1803003468/2

31/març/2019

25.000 € 1803003468/3

15/novembre/2018

Concessió a festivals de referència:
NIF
G64070592
G58117847
P0807200A
B63142848
A08808461
G66827643
P0827900B
P0826600I
G65533556
B66205014
P0830800I
G64243132
G63436430
P0819900B
P0811700D
B65310062
G62923032
G66963547
B64005911
P0812000H
G66431255

Entitat
Fundació
Sitges
Festival
Internacional
de
Cinema
de
Catalunya
Amics de les Arts i
Joventuts Musicals
Ajuntament de Cornellà
de Llobregat
Viladecans Qualitat SL
Badalona Comunicació,
S.A.
Fundació
Cívica
Esperanzah
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament
de
Cerdanyola del Vallès
Associació Fotogràfica
Espaifoto
Sun Music Bcn, SL
Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú
Associació
artistica
Triskel
Rialles
Espectacles
Infantils i Juvenils
Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat
Ajuntament del Masnou
Badalona Cultura, SL
Fundació Privada Palau
Associació Giracirc
Grisart Fotografia SL
Ajuntament de Mataró
Associació
Interseccions

Import
concedit

Operació
comptable/posició

Termini màxim de
justificació

50.000 € 1803003468/4

31/març/2019

15.000 € 1803003468/5

15/novembre/2018

20.000 € 1803003468/6

31/març/2019

20.000 € 1803003468/7

31/març/2019

15.000 € 1803003468/8

31/març/2019

15.000 € 1803003468/9

31/març/2019

15.000 € 1803003468/10

31/març/2019

15.000 € 1803003468/11

31/març/2019

15.000 € 1803003468/12

15/novembre/2018

20.000 € 1803003468/13

31/març/2019

15.000 € 1803003468/14

15/novembre/2018

10.000 € 1803003468/15

31/març/2019

12.000 € 1803003468/16

31/març/2019

15.000 € 1803003468/17

31/març/2019

15.000 €
8.000 €
15.000 €
8.000 €
10.000 €
8.000 €

31/març/2019
15/novembre/2018
31/març/2019
31/març/2019
31/març/2019
31/març/2019

1803003468/18
1803003468/19
1803003468/20
1803003468/21
1803003468/22
1803003468/23

8.000 € 1803003468/24

31/març/2019
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Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província on la Diputació
no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
Diputació de Barcelona que dona suport a les programacions artístiques dels
ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts
escèniques, musicals i les arts visuals.
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dona suport a la
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a
l’oferta cultural i artística per als escolars.
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports vol donar suport al desenvolupament d’aquests
projectes de difusió artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de
l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic.
FONAMENTS DE DRET
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).
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Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de DOSCENTS DEU MIL euros (210.000.- EUR) dels quals vuitanta quatre mil euros (84.000.EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2018 i cent vint-i-sis mil euros (126.000.EUR) corresponen a l’exercici pressupostari del 2019 condicionat a l’existència de
crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46201

2018

G/40103/33410/46300

2018

G/40103/33410/46500

2018

G/40103/33410/46700

2019

G/40103/33410/46201

2019

G/40103/33410/46300

2019

G/40103/33410/46500

2019

G/40103/33410/46700

Import
Setanta-sis mil euros
(76.000.- EUR)
Quatre mil euros
(4.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Cent catorze mil euros
(114.000.- EUR)
Sis mil euros
(6.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan
no es superi el total màxim previst per a la convocatòria.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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.
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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 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), 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. 201820185120010243), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la
Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019, el text
íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES
PROGRAMACIONS D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS
EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO
OFERTA EL PROGRAMA ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010243
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
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2018-2019, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant, que acompleixi amb els
següents requisits:
a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats
per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà
constar d’un mínim de 2 espectacles.
b) S’ha d’adreçar a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
c) Ha de tenir lloc entre el 3 de setembre de 2018 i el 28 de juny de 2019.
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
e) Ha de realitzar les sessions als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir
les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de
les sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatredebat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat
posterior entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de
70 alumnes.
Queda exclosa de suport:
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent, excepte les sessions
de teatre-debat.
c) Les sessions de cinema.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:





Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.
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3. Caràcter de les subvencions
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el curs escolar 2018-2019 (del 3 de setembre de 2018 al
28 de juny de 2019).
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que
acompleixen els criteris especificats a la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Que siguin ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de les
comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme podran participar els municipis de Calella,
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. D’Osona podrà
participar el municipi de Centelles.
 Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió
Artística.
3. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per ens locals a realitzar durant
el curs escolar 2018-2019 (del 3 de setembre de 2018 al 28 de juny de 2019).
6. Documentació a aportar
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar tant al Portal de tràmits
dels ens locals i altres administracions, com al següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà d’incorporar la següent
informació:
a) Dades de l’ens sol·licitant.
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b) Dades del representant legal.
c) Import de la subvenció que es sol·licita.
d) Indicació de l’execució de l’activitat per un ens del sector públic de titularitat de
l'ens sol·licitant, si s’escau.
e) Indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat en base a una relació
jurídica prèvia i preexistent, si s’escau.
f) Declaració responsable que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
g) Declaració responsable que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament
de subvencions.
h) Declaració de compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així
com la resta de condicions de la subvenció.
i) Declaració de compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a
efectuar per l’òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
j) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
k) 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.
2. Programació proposada, d’acord amb l’annex I del model normalitzat en format
Excel que es podrà descarregar tant al Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions,
com
al
següent
enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà d’incorporar la següent
informació: nom de la companyia, nom de l’espectacle, gènere artístic, nombre de
passis previstos, nombre d’espectadors inscrits a cada espectacle, cicle per al qual es
programa, fitxa artística (en cas de no adjuntar el programa editat), teatre a on es
programa i municipi on s’ubica el teatre.
3. Pressupost previst de l’activitat, d’acord amb l’annex II del model normalitzat en
format Excel que es podrà descarregar tant al Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions,
com
al
següent
enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions i que haurà d’incorporar la següent
informació: nombre d’espectadors, nombre d’espectadors amb transport i el
pressupost desglossat per conceptes d’ingressos (entrades de l’alumnat i altres
subvencions i/o patrocinis) i despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic,
transport, gestió externalitzada, assistència tècnica i lloguer de material escènic).
4. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions.
El model de sol·licitud normalitzat haurà d’anar degudament signat electrònicament pel
representant legal de l’ens sol·licitant.
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L’annex I i II hauran de presentar-se en format Excel, annexant-los en la sol·licitud
presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies
naturals.
La convocatòria serà única.
Les bases es podran consultar a
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

la

pàgina

web

de

la

Diputació :

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
El model de sol·licitud i els annexos I i II s’hauran de presentar mitjançant la
complementació del model normalitzat. El model de sol·licitud haurà d’anar degudament
signat pel representant legal de l’ens sol·licitant. L’annex I i II hauran de presentar-se en
format Excel, annexant-los en la sol·licitud presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
Tots els documents estaran disponibles al Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions
i
a
la
pàgina
web
de
la
Diputació
de
Barcelona:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
escolar.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), per tal que en el termini de deu
dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació, o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
9. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
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10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
Programació d’espectacles (80 punts)
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles. Es donarà la màxima puntuació a aquelles
programacions que presentin propostes artístiques amb òptima coherència entre la
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística també
es valorarà tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector d’aquell
espectacle). Si la Diputació requereix a l’ajuntament més informació sobre un espectacle i
no li és facilitada, aquest espectacle no es tindrà en compte en la valoració. Fins a 40 punts
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (teatre, música, dansa, circ, màgia....). Es valorarà
positivament les programacions que ofereixin varietat de gèneres artístics. Fins a 20 punts:
-

Programacions que contemplin com a mínim 3 gèneres artístics diferents, o un mínim de
dos gèneres en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants: 20 punts.
Programacions que contemplin 2 gèneres artístics diferents: 15 punts.
Programacions que contemplin 1 gènere artístic: 10 punts.

Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu. Es valorarà que la
temàtica, la posada en escena i la interpretació dels espectacles sigui idònia i adequada a
cada nivell educatiu proposat. En base la informació de cada espectacle que ofereixen les
pròpies companyies, les fires i mostres professionals i els professionals del sector s’avaluarà
que cada espectacle es programi en la franja d’edat adequada. El nombre total
d’espectacles correspon al 100% de la programació. En base a quants espectacles
s’adeqüin al nivell d’edat adient, es puntuarà la programació amb més o menys punts
atenent als següents barems. Fins a 20 punts:
-

Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 90 i el 100% de les propostes:
20 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 50 i el 89 % de les propostes:
15 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 20 i el 49% de les propostes:
10 punts
Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles és inferior al 20%: 0 punts

Pressupost previst de l’activitat (20 punts)
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa tenint en compte l’equilibri entre
els ingressos i les despeses especificades en la base 17 punt 1. Es donarà la màxima
puntuació quan amb els ingressos de l’alumnat es cobreixin els percentatges establerts
atenent els barems detallats a continuació. Fins a 20 punts:
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a) Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30% dels
espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 50% o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 45% i un 49% de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 45% de la despesa: 0 punts

b) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30% i fins a un 70% dels
espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 40% o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 35% i un 39% de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 35% de la despesa: 0 punts

c) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70% dels espectadors:
-

Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 30% o més de la despesa: 20 punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 25% i un 29% de la despesa: 10
punts
Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 25% de la despesa: 0 punts

Com a resultat d’aquest procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que obtinguin una puntuació igual o
superior a 60 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 60 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de dos-cents deu mil euros (210.000.- EUR) dels quals vuitanta
quatre mil euros (84.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2018, i cent vint-i-sis
mil euros (126.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2019, condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions
pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46201

Import
Setanta-sis mil euros
(76.000.- EUR)
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Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46300

2018

G/40103/33410/46500

2018

G/40103/33410/46700

2019

G/40103/33410/46201

2019

G/40103/33410/46300

2019

G/40103/33410/46500

2019

G/40103/33410/46700

Import
Quatre mil euros
(4.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Cent catorze mil euros
(114.000.- EUR)
Sis mil euros
(6.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no
es superi el total màxim previst per a la convocatòria.
12. Import individualitzat de les subvencions
Una vegada valorades les programacions segons els criteris de valoració establerts a la
base 10, l’import a concedir es determinarà establint un percentatge de suport sobre el
dèficit subvencionable (diferència entre les despeses subvencionables i els ingressos de
l’alumnat) en base als punts obtinguts en la valoració de la programació i del pressupost, i al
nombre d’habitants del municipi, de la forma següent:
a) Municipis iguals o inferiors a 20.000 habitants:
-

entre 90 i 100 punts: 50% del dèficit
entre 80 i 89 punts: 40% del dèficit
entre 60 i 79 punts: 30% del dèficit

b) Municipis superiors a 20.000 habitants:
-

entre 90 i 100 punts: 45% del dèficit
entre 80 i 89 punts: 35% del dèficit
entre 60 i 79 punts: 25% del dèficit

El percentatge màxim de suport es podrà reduir (entre un 5 i un 10%) als ens beneficiaris
que en la convocatòria anterior (curs 2017-2018) no van justificar un import suficient per a
poder percebre com a mínim el 90% de l’import atorgat.
L’import i el percentatge de subvenció que s’atorgui no excedirà en cap cas del 50% del
dèficit subvencionable.
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge de suport a
concedir per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
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S'estableix una subvenció mínima de cent cinquanta euros (150.-EUR), quantitat que en
alguns casos podrà ser superior al 50% del dèficit, i una subvenció màxima de vint-mil euros
(20.000.-EUR).
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència 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:
 Pel president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de
l’òrgan responsable, o persona en qui delegui.
 Pel diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui.
 Pel diputat delegat d’Educació, o persona en qui delegui.
 Pel coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui.
 Per un membre de l’Àrea de Presidència.
 Per la gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
 Pel gerent de Serveis d’Educació, o persona en qui delegui.
 Per dos tècnics representants del programa Anem al teatre.
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.
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La concessió es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
15. Acceptació de la subvenció
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs de vint dies hàbils a partir de la
recepció de l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions.
16. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1) Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2) Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3) El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i
en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
6) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits
a l’article 6.2 OGS.
7) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat en la sol·licitud.
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8) Els beneficiaris hauran de proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que
siguin requerides per l’Àrea de Cultura, Educació i Esports.
9) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la
Diputació de Barcelona.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
17. Despeses subvencionables
Els ens beneficiaris podran executar l’activitat a través d’un ens del seu sector públic.
També podran externalitzar la gestió d’una part o la totalitat del programa ofertat
(contractació de companyies, confecció de la programació, gestió d’inscripcions i
cobraments a les escoles...) d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a
la normativa de contractació pública vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis.
1. Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
a) Caixets de les companyies professionals.
b) Gestió externalitzada del programa: coordinació, assistència tècnica, control de les
inscripcions, relació amb les escoles, entre altres.
c) Transport urbà i interurbà: despeses en transport de l’alumnat que s’ha de desplaçar
al teatre del seu o d’un altre municipi.
d) Lloguer de material escènic (so, llum...) i assistència tècnica.
e) Lloguer de l’espai escènic de titularitat privada del mateix o un altre municipi.
f) Lloguer de l’espai escènic de titularitat pública d’un altre municipi.
2. S’estableix un cost unitari màxim per espectador en despeses subvencionables atenent
els casos següents:
-

Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30% dels
espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 9 € (iva inclòs).

-

Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30% i fins a un 70%
dels espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 9,5 € (iva inclòs).

-

Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70% dels
espectadors. El cost unitari màxim per espectador serà de 10 € (iva inclòs).

En cas que el pressupost presentat per l’ens sol·licitant sobrepassi el cost unitari màxim per
espectador, la Diputació procedirà a ajustar-lo en base a aquests criteris.
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables,
no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció.
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Es consideraran despeses subvencionables els ajuts econòmics atorgats pels ens
beneficiaris a les entitats públiques o privades del mateix municipi adreçades a
desenvolupar activitats en el marc de les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars, sempre i quan reuneixin els requisits recollits a la base 2. En aquest
cas, caldrà annexar documentalment a la justificació de despeses la concessió d’aquests
ajuts a les entitats públiques i/o privades d’àmbit local.
18. Despeses no subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Els drets d’autor (SGAE o l’entitat de gestió que correspongui).
Difusió i comunicació del programa.
L’IVA, quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Despesa derivada de l’ús de l’espai escènic de titularitat pública del propi municipi.
Despeses de personal de l’ens sol·licitant (Capítol I).

19. Subcontractació
Les entitats beneficiàries podran subcontractar fins el 100% de l'import de l’activitat
subvencionada, d'acord amb el que s'estableix en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i l'article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
mitjançant el qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament
20. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
21. Termini, forma i lloc de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre l’1 de gener de 2019 i, com a
màxim, el dia 1 d’octubre de 2019.
2. La justificació de les despeses s’haurà de presentar a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions, presentant els models normalitzats, disponibles a
https://www.diba.cat/es/web/cultura/subvencions
Per mitjà de la complementació dels següents models es certificaran les dades
corresponents a la realització de l’activitat:
a) Memòria de l’actuació justificativa on constin les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Balanç econòmic final amb el recull d’ingressos i despeses que integren el cost total de
l’activitat.
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c) Certificat de justificació de subvencions signat pel secretari/interventor, i que haurà
d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions reconegudes de l’activitat amb
identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió,
data de pagament, i percentatge imputat a la subvenció. Per l’acceptació d’aquest
certificat caldrà que les factures hagin estat prèviament pagades o com a mínim
aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció.
En cas que l’execució de l’activitat l’efectuï un ens del sector públic, l’ens local beneficiari
haurà de certificar que aquest està integrat dins del seu sector públic i que la informació
detallada s’ha revisat i és correcta.
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons
propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a
la mateixa finalitat.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
1) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així
com dels ingressos que financen l’actuació.
2) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100%
del seu cost.
3) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb
la Seguretat Social.
En el certificat l’ens beneficiari també haurà de relacionar els ingressos percebuts.
d) També s’haurà d’adjuntar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat
beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del
projecte o de l’actuació subvencionada.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats
realitzades dins del període d’execució (del 3 de setembre de 2018 al 28 de juny de 2019).
El representant legal de l’ens local respon de la veracitat de la documentació digitalitzada.
En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder
acarar la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la
justificació recollida.
22. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà, a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), a l’interessat 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
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revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació
de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat,
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les
partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren. En cas contrari la Diputació de Barcelona podrà disminuir el
suport atorgat en els termes que consideri convenients.
23. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari,
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
No serà compatible amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de la Diputació de
Barcelona per al mateix projecte/activitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa
activitat, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que
correspongui.
26. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions.
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27. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva
Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
28. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
29. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei
general de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
31. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel
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
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administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“EXTRACTE DE L’ACORD DE [DATA] DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES PROGRAMACIONS
D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA
ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019, GESTIONAT PER LA
GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201820185120010243
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.
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals que disposin de
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar i que
acompleixen els criteris especificats a la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
 Que siguin ens locals dels municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
oferta el programa Anem al teatre. Concretament podran participar els municipis de
les comarques del Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental, el Vallès Oriental. Del Maresme podran participar els municipis de Calella,
Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera. D’Osona podrà
participar el municipi de Centelles.
 Que les escoles que hi participin pertanyin al municipi de l’ens sol·licitant.
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió
Artística.
3. Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per ens local a realitzar durant el
curs escolar 2018-2019 (del 3 de setembre de 2018 al 28 de juny de 2019).
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Segon. Objecte.
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística, destinades a donar suport a
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar, per al curs
2018-2019, en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al teatre.
Serà objecte de suport la programació d’arts escèniques i musicals professionals, en horari
escolar, organitzada directa o indirectament per l’ens sol·licitant, que acompleixi amb els
següents requisits:
a) Ha de constar d’un mínim de 3 espectacles d'arts escèniques i/o musicals realitzats
per companyies professionals. En els municipis de menys de 5.000 habitants podrà
constar d’un mínim de 2 espectacles.
b) S’ha d’adreçar a l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles
formatius.
c) Ha de tenir lloc entre el 3 de setembre de 2018 i el 28 de juny de 2019.
d) Ha d’establir un preu d’entrada per l’activitat a pagar per l’alumnat.
e) Ha de realitzar les sessions als diferents equipaments escènics, preferentment de
titularitat municipal, del mateix municipi o municipi proper, en el cas que el municipi no
disposi d’equipament escènic o que no tingui les condicions necessàries per a
l’acolliment dels espectacles i/o concerts corresponents. Els espais hauran de tenir
les condicions adequades en matèria d’higiene, climatització i seguretat. En el cas de
les sessions de teatre-debat, podran ser realitzades al mateix centre docent. El teatredebat consisteix en sessions de teatre que treballen els valors i inclouen un debat
posterior entre actors i espectadors. Estan adreçades a grups reduïts d’un màxim de
70 alumnes.
Queda exclosa de suport:
a) La programació adreçada a l’alumnat de les escoles bressol.
b) La programació que es desenvolupi en el mateix centre docent, excepte les sessions
de teatre-debat.
c) Les sessions de cinema.
Tercer. Bases reguladores.
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
la present convocatòria serà de dos-cents deu mil euros (210.000.- EUR) dels quals vuitanta
quatre mil euros (84.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2018, i cent vint-i-sis
mil euros (126.000.-EUR) corresponen a l’exercici pressupostari 2019, condicionat a
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l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució per aplicacions
pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46201

2018

G/40103/33410/46300

2018

G/40103/33410/46500

2018

G/40103/33410/46700

2019

G/40103/33410/46201

2019

G/40103/33410/46300

2019

G/40103/33410/46500

2019

G/40103/33410/46700

Import
Setanta-sis mil euros
(76.000.- EUR)
Quatre mil euros
(4.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Cent catorze mil euros
(114.000.- EUR)
Sis mil euros
(6.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no
es superi el total màxim previst per a la convocatòria.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 20 dies
naturals.
La convocatòria serà única.
Les bases es podran consultar a
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions

la

pàgina

web

de

la

Diputació:

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’hauran de presentar
electrònicament a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens
El model de sol·licitud i els annexos I i II s’hauran de presentar mitjançant la
complementació del model normalitzat. El model de sol·licitud haurà d’anar degudament
signat pel representant legal de l’ens sol·licitant. L’annex I i II hauran de presentar-se en
format Excel, annexant-los en la sol·licitud presentada al Portal Municipal de Tràmits (PMT).
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Tots els documents estaran disponibles al Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions
i
a
la
pàgina
web
de
la
Diputació
de
Barcelona:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única programació
escolar.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Sisè. Altres dades
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, entre l’1 de gener de 2019 i, com a
màxim, el dia 1 d’octubre de 2019.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a activitats
realitzades dins del període d’execució (del 3 de setembre de 2018 al 28 de juny de 2019).”

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart. APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la
convocatòria destinada a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no
oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019, 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 i DECLARAR
la despesa com pluriennal per un import de DOS-CENTS DEU MIL euros (210.000.EUR) dels quals vuitanta-quatre mil euros (84.000.- EUR) corresponen a l’exercici
pressupostari 2018 i cent vint-i-sis mil euros (126.000.- EUR) a l’exercici pressupostari
del 2019 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb la següent distribució
per aplicacions pressupostàries:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46201

2018

G/40103/33410/46300

Import
Setanta-sis mil euros
(76.000.- EUR)
Quatre mil euros
(4.000.- EUR)
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Anualitat

Aplicació pressupostària

2018

G/40103/33410/46500

2018

G/40103/33410/46700

2019

G/40103/33410/46201

2019

G/40103/33410/46300

2019

G/40103/33410/46500

2019

G/40103/33410/46700

Import
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Dos mil euros
(2.000.- EUR)
Cent catorze mil euros
(114.000.- EUR)
Sis mil euros
(6.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)
Tres mil euros
(3.000.- EUR)

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan
no es superi el total màxim previst per a la convocatòria.
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.”
ANNEX III AL DICTAMEN QUE PROPOSA APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES
BASES ESPECIFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN REGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LES PROGRAMACIONS D’ARTS
ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE
LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ NO OFERTA EL PROGRAMA
ANEM AL TEATRE, PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019.
“SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENS LOCALS
Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars, curs 2018/19
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi ID BDNS
Àrea/Servei/Oficina

Codi convocatòria

201820185120010243

40103 – Oficina de Difusió Artística

Títol del Projecte
Import sol·licitat
Municipi de realització de les
activitats a subvencionar

Aquest import ha de coincidir amb l’import sol·licitat al Portal de
Tramitació Electrònica
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2. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom de l’ens local
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Fax

3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms

DNI

Càrrec amb el què actua

4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Programació proposada de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX I)
Pressupost previst de l’activitat (ANNEX II)
Altres documents

5. EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT PER UN ENS DEL SECTOR PÚBLIC DE TITULARITAT DE L'ENS
SOL·LICITANT
(emplenar només en cas que l’execució de les despeses del projecte vagin a càrrec d’un ens del sector
públic de titularitat l’ens sol·licitant)
Nom ens
NIF ens
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6. EXTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE L’ACTIVITAT
L’ens sol·licitant manifesta que ha deferit una part o la totalitat de la gestió de les programació a una altra
entitat d’acord amb els principis i les modalitats de gestió recollides a la normativa de contractació pública
vigent i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
Nom o raó social
NIF
Domicili
Codi
postal
localitat

i

7. DECLARACIÓ RESPONSABLE
El representant legal declara sota la seva responsabilitat :
a) Que l’ens local sol·licitant es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
b) Que es troba al corrent d’obligacions per reintegrament de subvencions.
c) Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la
subvenció.
d) 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.
e) Que l’ens al qual represento, ha sol·licitat per la mateixa activitat a altres Administracions
Públiques o entitats privades, les subvencions següents:

ENTITAT CONCEDENT

IDENTIFICACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA

IMPORT

f) 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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8. DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS
El representant legal 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.

9. INFORMACIÓ ADDICIONAL
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.

EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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Annex I
PROGRAMACIÓ PROPOSADA DE L'ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars, curs 2018/19
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS

Codi de la convocatòria

Àrea/Servei/Oficina

40103 - Oficina de Difusió Artística

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom de l'ens sol·licitant
Nom i cognoms de qui subscriu

Nom companyia

Nom espectacle

Gènere artístic

Cicle educatiu

Fitxa artística
(Autor, director i intèrprets)
informació opcional si surt al
programa editat que adjunteu

Espai escènic on es
programa

Previsió espectadors
participants

0
Si s'escau, afegir espectacles ofertats en la programació del vostre municipis però que no tenen cap inscrit
Nom companyia

Nom espectacle

Gènere artístic

Cicle educatiu

Fitxa artística
(Autor, director i intèrprets)
informació opcional si surt al
programa editat que adjunteu

Municipi on s'ubica
l'espai escènic

nº de sessions previstes
al teatre del vostre
municipi
Només omplir en cas
de tenir espai escènic
al vostre municipi

0
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Annex II
PREVISIÓ BALANÇ ECONÒMIC
Programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars, curs 2018/19
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi ID BDNS
Codi de la convocatòria:

201820185120010243

Àrea/Servei/Oficina

40103 - Oficina de Difusió Artística

NOMÉS OMPLIR CEL·LES EN BLAU

NOTA: EN CAS QUE LA TOTALITAT DE LA GESTIÓ DEL PROGRAMA
(PAGAMENT CAIXETS COMPANYIES, TRANSPORT, MATERIAL TÈCNIC I
COBRAMENTS ENTRADES ESCOLES) ES REALITZI A TRAVÉS D'UNA
EMPRESA EXTERNA QUE REPERCUTEIX L'IVA DE LES FACTURES EMESES I
PAGADES, CALDRÀ:
1) DETALLAR

ELS INGRESSOS I DESPESES SENSE IVA

2) OMPLIR LA CASELLA C51 DE

COLOR TARONJA

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom de l'ens sol·licitant
Nom i cognoms de qui subscriu

Espectadors
Previsió nombre d'espectadors
Previsió d'espectadors amb transport urbà i interurbà

Despeses subvencionables del programa
Caixets de les companyies
Lloguer material tècnic i assistència tècnica
Gestió del programa externalitzada:-EMPRESA GESTORA EXTERNA
Transport urbà i interurbà
Lloguers dels teatres

0,00

Total

#DIV/0!

cost unitari per espectador

Ingressos del programa
Import de les entrades dels espectadors
Subvencions d'altres entitats públiques o privades

0,00

Total
% sobre total

#DIV/0!

DÈFICIT

0,00 €

% IVA AMB QUÈ FACTURA L'EMPRESA GESTORA
EXTERNA

DÈFICIT + IVA

0,00 €

”
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Gerència Serveis d’Educació
68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 12
d’abril de 2018, va aprovar, la convocatòria núm. 9743 per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinades a
finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats
sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els
anys 2018 i 2019, de la Gerència de Serveis d’Educació - l’Àrea de Cultura,
Educació i Esport de la Diputació de Barcelona, per un import màxim de CINCCENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €), amb el següent repartiment:
 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: l’import estimatiu de CENT
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent mil euros (100.000,00 €) del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000,00 €), del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: l’import
estimatiu de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000,00 €), dels
quals:
o Dos-cents mil euros (200.000,00 €) del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
2. La base específica número 12, relativa al termini, forma i lloc de presentació de les
sol·licituds, estableix que l’òrgan responsable de la instrucció del procediment
d’atorgament de les subvencions previstes en la present convocatòria és la
Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la
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Diputació de Barcelona. La mateixa base estableix que la proposta de concessió de
les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò
previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
3. Durant la fase de presentació de les sol·licituds van sorgir algunes incidències en
relació a la presentació de la documentació de les entitats a través de la seu
electrònica corporativa, que van ser recollides en l’informe emès per aquesta
Gerència de data 14 de juny de 2018, i examinat i validat per l’òrgan col·legiat.
4. Finalitzada la instrucció, la Gerència de Serveis d’Educació emet informe tècnic
d’instrucció amb els seus annexos, de data 4 de setembre de 2018, en el qual
valora les sol·licituds presentades i fa proposta de resolució, la motivació del qual,
de conformitat amb les bases 9 i 11 de la convocatòria, consta a l’expedient.
5. En data 4 de setembre de 2018 es reuneix l’òrgan col·legiat designat a l’efecte i
formula la proposta de resolució de la convocatòria que es recull en l’Acta, que
consta a l’expedient.
6. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de
CINC CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €), import que s’ha repartit
íntegrament, d’acord amb aquesta disponibilitat pressupostària, entre els projectes
als que s’ha concedit subvenció de manera proporcional i en relació als punts
assignats a cadascun dels projectes que arriben a la puntuació mínima exigida.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny (en endavant ROAS).
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança).
3. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), es va publicar, en data 19 d’abril de 2018, un extracte de la convocatòria al
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número d’identificació BDNS
394196.
4. Segons el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
6. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, 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.7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’ 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm.
9743 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares
d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de
Barcelona durant els anys 2018 i 2019, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports i projectes que s’hi
relacionen:
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 Sol·licituds estimades d’associacions de mares i pares d’alumnes:
Nom entitat
AMPA CEIP SANTA MARIA D'AVIA
AFA ESCOLA COSSETANIA
Associació de Pares d'Alumnes de l'Estany
AMPA
ESCOLA
JOSEP
MARIA
MADORELL
Associació de pares d'alumnes del col·legi
públic Les Moreres
AMPA ESCOLA LLUÇANÈS
AMPA CEIP MONTSERRAT
Ampa Inst. Mediterrània
Associació de mares i pares d'alumnes IES
Jaume Mimó

Nom projecte

68
68
65

Subvenció
2018
1.507,00 €
1.507,00 €
1.440,00 €

Subvenció
2019
1.300,00 €
1.300,00 €
1.242,00 €

Total
subvenció
2.807,00 €
2.807,00 €
2.682,00 €

G08700627

73

1.618,00 €

1.147,00 €

2.765,00 €

7i8

G60409554

73

1.618,00 €

1.395,00 €

3.013,00 €

9 i 10

G59921874
G08612921
G08863904

73
65
66

850,00 €
1.440,00 €
1.463,00 €

695,00 €
0,00 €
1.261,00 €

1.545,00 €
1.440,00 €
2.724,00 €

11 i 12
13
14 i 15

G60803418

75

1.662,00 €

0,00 €

1.662,00 €

16

G66178914

65

550,00 €

450,00 €

1.000,00 €

17 i 18

G08695462

90

1.994,00 €

1.326,00 €

3.320,00 €

19 i 20

G65185969
G61792107

90
70

1.994,00 €
1.100,00 €

718,00 €
900,00 €

2.712,00 €
2.000,00 €

21 i 22
23 i 24

G58946708

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

25 i 26

G08752735

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

27 i 28

G08890584

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

29 i 30

G64684673

68

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

31 i 32

G59516062

78

1.728,00 €

1.491,00 €

3.219,00 €

33 i 34

G64574460

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

35 i 36

G58404161

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

37 i 38

NIF

Puntuació

Fem del pati i el parc espais per aprendre
Experimenta Laboratori científic i inclusiu
Escoles compartides

G58469461
G61164257
G64304603

Espai de reforç escolar
Millora de l'èxit escolar en l’àmbit rural

Tecnologia a l'abast de tothom
Pati Educatiu
Servei de bibliotecaria
FIVE DAYS TO DANCE. Cinc dies per
ballar
Ballem! Dansa creativa per a infants amb
Associació de mares i pares de l'Arboç
pluridiscapacitat
Associació de pares d'alumnes del Col·legi El canal de youtube de la biblioteca, un
Públic Sant Miquel
espai de millora competència
AMPA Escola Els Aigüerols
Alimentació Saludable
AMPA CEIP ELS PINETONS
Tallers literaris en família
Associació de famílies d'alumnes de
Auxiliar de conversa
l'escola Pau Vila
APA COL·LEGI PAIDEIA
Escola de famílies. Espai de trobada
EL PATÍ QUE VOLEM. Projecte de
Associació de Famílies de l'Escola
transformació de patí a jardí de l'Escola
Montseny
Montseny
Projecte 360º+1, connectat a la xarxa
Associació de pares d'alumnes SES
cooperativa per una educació a l'abast de
Cervelló
tothom
SORTIM!:Lleure i oci per a persones amb
Associació de Pares d'Alumnes de la
discapacitat
intel·lectual
i
del
cooperativa d’Ensenyament
desenvolupament
Associació de pares d'alumnes del CEIP
Mengem junts
Sol i Lluna
AMPA Escola Lola Anglada
Educació emocional per a tothom

1803003354
Posició
1i2
3i4
5i6
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Nom entitat
APA del col·legi públic Dolors Almeda
AMPA El Turonet de Sant Quirze del Vallès
AMPA CEIP Garigot
AFA Els Pinetons

Nom projecte
Multiespais educatius plens d’aventures
matemàtiques: comprenc, imagino, faig i
reviso
Projecte Biblioteca escolar. Millora de la
competència comunicativa lingüística,
afavorir el gust ..
Pati Lúdic-Sensorial
Accés d'infants amb NEE a espais no
lectius

Associació de mares i pares d'alumnes del
Llegim amb la xarxa
CEIP Nadal
APA del Colegio Público Antoni Brusi de Millorar l'habilitat lectora ens ajudarà a
Barcelona
millorar també altres competències
La importància de l'anglès pel futur dels
AMPA CEIP Aqua Alba
nostres infants
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de Conversation
Assistant
for
Engligh
l'Institut d'Educació secundària de Terrassa (Auxiliar de Conversa per Anglès)
AMPA Escola de Borredà
Teixim Arrels
APA de l’Institut de batxillerat Mercè Projecte TEA (Taller d'Estudi Assistit) Aula
Rodoreda, de Hospitalet
de Reforç
Drassanes Lab: creació, invenció i
AMPA CEIP Drassanes
aprenentatge
AMPA CEIP Cal Music
Treballem al núvol amb Google Drive
Encomana la vida: proposta per capacitar
AMPA COL·LEGI SANT MIQUEL
alumnes, pares i professors a actuar en
cas d'aturada cardí
AMPA Josep Maria Sagarra
Noves Tecnologies per Tothom
Associació de Mares i Pares d'alumnes del
Col·legi Bon Salvador de Sant Feliu de Taller d'Arqueologia...
Llobregat
AMPA COL·LEGI VIROLAI
EQUINOTERÀPIA
AMPA MARIÀ MANENT
Projectes de Patis
AMPA ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ
Menjador escolar inclusiu
Associació de Famílies d'Infants de l'Escola Millora de la continuïtat pedagògica i
Entença
d'atenció als infants als espais de ...
APA Institut Vicenç Plantada
Futbol Femení
AMPA Institut Joan Miro
Club Robmakers Cornellà
AMPA DE L'ESCOLA PUBLICA AURO DE
Eduquem les emocions a l'escola i a casa
BARCELONA

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

NIF

Puntuació

G59676106

90

1.994,00 €

1.720,00 €

3.714,00 €

39 i 40

G60006913

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

41 i 42

G62980958

65

1.325,00 €

90,00 €

1.415,00 €

43 i 44

G64308554

75

1.662,00 €

1.433,00 €

3.095,00 €

45 i 46

G08852329

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

47 i 48

G08851909

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

49 i 50

G62873914

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

51 i 52

G58783457

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

53 i 54

G59749929

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

55 i 56

G59504613

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

57 i 58

G61238895

80

1.773,00 €

1.529,00 €

3.302,00 €

59 i 60

G63590046

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

61 i 62

G61395976

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

63 i 64

G58459785

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

65 i 66

G59063925

68

1.507,00 €

1.300,00 €

2.807,00 €

67 i 68

G61355020
G59534677
G64627938

73
65
68

1.618,00 €
1.440,00 €
1.507,00 €

1.395,00 €
1.242,00 €
1.300,00 €

3.013,00 €
2.682,00 €
2.807,00 €

69 i 70
71 i 72
73 i 74

G66838244

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

75 i 76

G58616558
G08858052

65
80

1.440,00 €
1.773,00 €

1.242,00 €
1.529,00 €

2.682,00 €
3.302,00 €

77 i 78
79 i 80

G60651213

90

1.994,00 €

1.720,00 €

3.714,00 €

81 i 82

Àrea de Presidència
Secretaria General
Nom entitat

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

NIF

Puntuació

Suport Lingüístic

G58826942

66

1.463,00 €

1.245,00 €

2.708,00 €

83 i 84

Activa a l'estiu
Posa un caball a l'escola

G65721920
G61545810

75
65

1.662,00 €
1.440,00 €

0,00 €
1.242,00 €

1.662,00 €
2.682,00 €

85
86 i 87

L'anglès com eina d'inclusió i igualtat

G58953019

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

88 i 89

ANYS 2018-2019 DIVERSITAT
Per una escola Inclusiva: Cap infant fora
de joc!
FAVOREZCAMOS
LAS
APA del Colegio Publico Joaquin Blume de
EXTRAESCOLARES
A
TODO
EL
Sabadell
ALUMNADO
Crear un nou espai d'aprenentatge i estudi
AMPA Pins del Vallès
i incentivar el gust per la lectura
Associació de Mares i parers d'Alumnes de Projecte Tranversal sobre sexualitat i
l'Escola Matagalls
abusos infantils (ASI) a l'Escola Matagalls
ACTIVITAT ROCODROM: espai esportiu
AMPA ESCOLA ITACA
vertical
Associació de Mares i Pares d'alumnes del
AMPA Escola Gironella
CEIP Gironella
Associació de mares i pares d'alumnes de Suport Educatiu a les Activitats Curriculars
l'escola pública l'Era de Dalt
de l'Escola l'Era de Dalt
Tallers de suport a la tasca educativa AMPA ESCOLA ELS PINS
ESTUDI ASSISTIT
APA DEL C.P. PAU VILA DE HOSPITALET PAU VILA EDUCACIO 360
COMP-ART-TEAM l'escola: capgirant
Associacion de padres de alumnos del
espais i temps educatius per a
Colegio La Farigola de Barcelona
l'aprenentatge actiu de cada infant
AMPA EEE CAN VILA
CASAL D'ESTIU 2018 I 2019
AMPA
ESCOLA
BRESSOL
DEL
CoNEIX la música a l’escola bressol
CAPUTXINS
AMPA CEIP LA SARDANA
Famílies a La Sardana, aprenem jugant
Associació de mares i pares d'alumnes
Laboratori matemàtic
CEIP Premià de Mar (Escola Mar Nova)
AFA escola Dovella
Dovella, una escola lectora

G58616574

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

90 i 91

G58074857

71

1.579,00 €

1.365,00 €

2.944,00 €

92 i 93

G59524389

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

94 i 95

G59574830

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

96 i 97

G63597215

65

1.440,00 €

445,00 €

1.885,00 €

98 i 99

G63886956

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

100 i 101

G58684796

80

1.773,00 €

990,00 €

2.763,00 €

102 i 103

G08995243

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

104 i 105

G58308040

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

106 i 107

G58004904

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

108 i 109

G58035445

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

110 i 111

G59468314

66

1.463,00 €

1.261,00 €

2.724,00 €

112 i 113

G65118002

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

114 i 115

G08524092

65

1.440,00 €

1.242,00 €

2.682,00 €

116 i 117

G64940018

65

1.440,00 €

805,00 €

2.245,00 €

118 i 119

G58298324

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

120 i 121

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
DE L'ESCOLA TURO DEL CARGOL

G58500794

66

1.463,00 €

0,00 €

1.463,00 €

122

G58933946

65

1.440,00 €

0,00 €

1.440,00 €

123

G58387648

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

124 i 125

APA del Colegio Publico de pre-escolar y
EGB "Jovellanos"
AMPA INSTITUT DEL TER
AMPA La Morera
AMPA del Col·legi públic Miquel Bleach de
Barcelona
AMPA C. P. Garcia Lorca
Associació de Pares d'Alumnes Escola
Lavinia de Barcelona

Nom projecte

PROMOCIÓ DE L'ANGLÈS FORA DE L'AULA

Ampa de l'Escola José Echegaray
Soroll, i tu com ho sents?
Associació de mares i pares d'alumnes de
A Germanes Bertomeu, fem comunitat
l'escola Germanes Bertomeu
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Nom entitat

Nom projecte

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
SC com a vehicle de comunicació entre
D'ALUMNES DE L'ESCOLA TRES PINS
comunitats escolars.
DE BARCELONA
La natura entra a l'escola, el pati que
APA Col·legi Sagrada Família
volem: procés participatiu de disseny del
projecte de transf

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003354
Posició

Puntuació

G61361333

65

558,00 €

442,00 €

1.000,00 €

126 i 127

G59474247

70

1.551,00 €

1.338,00 €

2.889,00 €

128 i 129

100.000,00 €

75.000,00 €

175.000,00 €

TOTAL



Subvenció
2018

NIF

Sol·licituds estimades d’entitats sense finalitat de lucre:

Nom entitat
Associació educativa integral del Raval
Fundació Autònoma Solidària
Fundació Institut Pere Tarrés d'educació en
l'esplai
Fundació privada Pere Closa per a la
formació i promoció dels gitanos a
Catalunya
Fundació privada Osona Formació i
Desenvolupament
AFEV
APROAPE - Associació de Professionals
en el Treball de Proximitat amb Població
Vulnerable
Fundació Esclat Marina
Fundació privada Migra-Studium
Associació de Solidaritat i ajuda veïnal
(ASAV)
Associació ANDI-DOWN Sabadell Atenció
a persones amb discapacitat intel·lectual

85

Subvenció
2018
2.750,00 €

Subvenció
2019
2.224,00 €

Total
subvenció
4.974,00 €

1803003352
Posició
1i2

75

2.427,00 €

0,00 €

2.427,00 €

3

R5800395E

65

2.103,00 €

0,00 €

2.103,00 €

4

G61645115

95

3.074,00 €

2.486,00 €

5.560,00 €

5i6

Nom projecte

NIF

Puntuació

Viver d'aprenentatge comunitari
Programa UniX - Suport a l'aprenentatge
de la competència matemàtica
La innovació educativa i la mesura de
l'impacte en el reforç educatiu dels
centres socioeducatius

G63173066
G61884359

Siklavipen Savorença (Educació amb
tothom)
Reprenem el camí! Estratègies per
afavorir el desenvolupament formatiu
enTàndem, mentoria socioeducativa

G62844238

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

7i8

W0016043B

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

9 i 10

TEHARA (demà)

G66785429

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

11 i 12

G66339599

69

2.232,00 €

1.806,00 €

4.038,00 €

13 i 14

G63103006

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

15 i 16

G65876955

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

17 i 18

G60515012

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

19 i 20

Atenció educativa continuada per a
persones joves amb paràlisi cerebral
Projecte educatiu d'infància i famílies
SOM-HI!
Aula de deures i lleure amb berenar
saludable
SEPAP ESCOLAR (Suport escolar i a
l’autonomia personal)

Àrea de Presidència
Secretaria General
Nom entitat
Fundació privada Adana
Fundació privada La salut alta
Associació Escola d'educació especial
Xaloc
Aprenem, associació per a la inclusió de
persones amb trastorns de l'espectre
autista
Associació Pro-disminuïts Psíquics de Sant
Adrià (ASSA)
Fundació privada PRESME
Fundació Secretariado gitano
Associació Cultura Tretze
Fundación Trab-or
Associació Beques JOV
Càritas Diocesana de Girona
Fundació privada Viarany
Associació Anadromes
La llum del nord, associació per la
ciutadania i la cooperació entre pobles
La semilla de trigo
Fundació privada cívica Oreneta del Vallès
Associació Fem Pedagogia per una vida
digna per a tothom
Associació juvenil Grup de joves de Can
Tusell
Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat
Club bàsquet Torelló
Tot Raval, Fundació privada

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G61377586

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

21 i 22

G63512412

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

23 i 24

G08531428

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

25 i 26

Servei d’acompanyament i suport en el
procés educatiu dels infants amb TEA

G64177421

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

27 i 28

L'esport per a la integració dels joves

G08440307

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

29 i 30

G62343959

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

31 i 32

G83117374

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

33 i 34

G59342170

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

35 i 36

G58362564

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

37 i 38

G66195942

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

39 i 40

Nom projecte
Prevenció del fracàs escolar en nens i
joves amb TDAH i altres trastorns de
conducta
ApreniJoc
Les activitats complementàries, una
educació més enllà del currículum

Intervenció per a reforçar les
competències lingüístiques i cognitives
Èxit educatiu de l'alumnat gitano a les
aules
Enllaços: accions de suport educatiu per
a infants i joves d'origen immigrant
Llavors de futur
Autoconeixement i creativitat per la
projecció de vida
Servei d'intervenció educativa (SIE)
"Tu pots!" Xarxa d'acompanyament
educatiu
Espai social de fabricació Anadromes
Joves pel futur
"Motivant a estudiar" a nens en situació
de vulnerabilitat social
Periodistes
GPS a un futur millor: orientació per l'èxit
educatiu i la transició a estudis
postobligatoris
Esforç + Reforç
Reforç educatiu per a infants i
adolescents de famílies en situació
d'especial vulnerabilitat social
II Projecte #ValorsClub
Apadrina el teu equipament

R1700016G

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

41 i 42

G63798813

71

2.297,00 €

1.858,00 €

4.155,00 €

43 i 44

G66084666

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

45 i 46

G63939599

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

47 i 48

R5800698B

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

49 i 50

G64299118

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

51 i 52

G66004870

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

53 i 54

G61037164

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

55 i 56

R0801973l

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

57 i 58

G59322859
G62860796

75
85

2.427,00 €
2.750,00 €

1.963,00 €
2.224,00 €

4.390,00 €
4.974,00 €

59 i 60
61 i 62

Àrea de Presidència
Secretaria General
NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G64386048

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

63 i 64

G62648555

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

65 i 66

G08704108

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

67 i 68

G58816273

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

69 i 70

G66912866

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

71 i 72

G62627294

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

73 i 74

F08954059

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

75 i 76

El camí comença a casa

G61125449

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

77 i 78

Rock'in

G64314487

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

79 i 80

G66957424

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

81 i 82

G59444281

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

83 i 84

G59986299

71

2.297,00 €

1.858,00 €

4.155,00 €

85 i 86

G67063206

85

2.294,00 €

1.706,00 €

4.000,00 €

87 i 88

F64422207

65

1.655,00 €

1.345,00 €

3.000,00 €

89 i 90

G61740627

95

3.074,00 €

2.486,00 €

5.560,00 €

91 i 92

G62219738

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

93 i 94

G61779088

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

95 i 96

G08828998

85

2.750,00 €

0,00 €

2.750,00 €

97

G64251192

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

98 i 99

Nom entitat
Êthos, Associació per a la prevenció i
rehabilitació integral de les dependències
Lotus Blau Fundació Privada
Fundació privada Arani
Federació d'associacions de veïns de
Manresa
Associació Escola-Entorn, Educant en
Societat
DESOS Opció Solidaria
DRECERA SCCL
Associació centre d'esplai Grup recreatiu,
educatiu, social, cultural i alternatiu
(GRESCA)
Associació Xarxa de cases de la música
popular de Catalunya
Associació Aula Aura
Associació Iniciatives SocioculturalsCentre d'Esplai Guadalhorce (INSOC-CEG)
NEXE, FUNDACIO PRIVADA
Fundació Contorno Urbano
E.I. L'Eina SCCL
Fund. Priv. Marianao (Casal Infantil i
Juvenil de Marianao)
Associació sociocultural La Formiga
Fundació Privada Catalana COMTAL
Casal dels Infants del Raval
Fundació privada Servei solidari per a la
inclusió social

Nom projecte
Programa Aixeca't "Salut i reeducació per
a joves"
Lleure i deures
Activitats de suport a l'èxit educatiu a
l'Escola Sinai: l'esport
Xarxa de biblioteques veïnals de
Manresa
Portal Activitum: Detecció i incorporació
de propostes educatives a temps complet
El dret a l'alimentació al Sud i al Nord:
Consciència global i transformació local
Tallers per a l'èxit escolar a escoles i
instituts

LOTUS. Plantant llavors per a una
societat més conscient
Tallers de reforç escolar al centre
educatiu Can Jofresa i escola Pau Vila de
Terrassa
Atenció Integral a infants amb greus
discapacitats del Baix Llobregat
Tàndem INS Rubió i Ors amb Fundació
Contorno Urbano
La Llavor, Espai d'Aprenentatge
Projecte Èxit
CALA. Català i lleure adolescents
nouvinguts
Reforç educatiu en el marc de l'Escola de
Segona Oportunitat
Casal d'infants per l'acció social als barris
Projecte Rossinyol de mentoria en el
lleure per millorar els itineraris formatius
de l’estudiant

Àrea de Presidència
Secretaria General
Nom entitat
Asociación cultural el Parlante
Club d'escacs de Badia del Vallès
Associació educativa i cultural FORMES
Fundació privada El Llindar
Salesians Sant Jordi
Fundació Privada Maria Auxiliadora
Fundació Privada Pare Manel
Fundació Privada La Vinya, d'acció social
OBERTAMENT, Assoc. catalana lluita
estigma salut mental
Associació Ela-Ela Teatre
Fundació Escolta Josep Carol
REIR Recursos educatius per la infància en
risc
Associació Veïns del món
Associació El Roure acompanyament de
referència per a adolescents i joves
Associació per promoure i crear un museu
de matemàtiques a Catalunya (MMACA)
Fundació Main

Nom projecte
Sincronitza't. Espai de co-creació per a la
vinculació i apoderament de joves
nouvinguts
Escacs a l'escola
La Troca comença a caminar. Prova pilot
i consolidació del projecte
Transitar a la formació professional 2018
Aula d'estudi: suport al procés escolar
Acompanyament Socioeducatiu Centro
Amigos
Obrador d'Arts i Oficis Digitals de 9 Barris
A-ESO (Acompanyament a l'ESO)
What's up! Com vas de salut mental?
Intervencions educatives i preventives en
relació a salut mental
Teatre per totes bandes
Aprenent a transformar(-nos)!
Projecte integral d'educació emocional i
reforç escolar
Ajudem a transformar famílies, lluitant
contra la pobresa i l'exclusió social
Acció Rial
Transferim l’experiència del MMACA a
l’escola
Assessorament, orientació i
acompanyament socioeducatiu dels
alumnes amb dificultats d’aprenentatge

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G65162562

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

100 i 101

G58514258

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

102 i 103

G65400608

89

2.880,00 €

0,00 €

2.880,00 €

104

G63705578
R0800885F

95
78

3.074,00 €
2.524,00 €

0,00 €
2.041,00 €

3.074,00 €
4.565,00 €

105
106 i 107

G61672382

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

108 i 109

G63519417
G64918998

65
65

2.103,00 €
2.103,00 €

1.701,00 €
1.701,00 €

3.804,00 €
3.804,00 €

110 i 111
162 i 163

G65472011

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

112 i 113

G67077883
G61679049

78
78

950,00 €
2.524,00 €

750,00 €
2.041,00 €

1.700,00 €
4.565,00 €

114 i 115
116 i 117

G64615206

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

118 i 119

G63450191

66

2.135,00 €

1.727,00 €

3.862,00 €

120 i 121

G66161944

65

2.103,00 €

1.701,00 €

3.804,00 €

122 i 123

G65009284

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

124 i 125

G62356159

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

126 i 127

Fundació Institut de Reinserció Social
(IRES)

Casal en família

G64147184

73

2.362,00 €

1.910,00 €

4.272,00 €

128 i 129

Fundació privada ISOM

Actuacions educatives d'èxit a l'espai
socioeducatiu Llefià

F61969093

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

130 i 131

Aprenem compartint. Som plurilingües

G58186180

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

132 i 133

Programa Kids 4.0
Funciona

G08287963
G08444671

65
78

2.103,00 €
2.524,00 €

1.701,00 €
2.041,00 €

3.804,00 €
4.565,00 €

134 i 135
136 i 137

Projecte Viladomat

G60864931

77

2.489,00 €

2.015,00 €

4.504,00 €

138 i 139

Secretariat d'entitats de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta
SECARTYS
Fundació AMPANS
Fundació privada Estudis musicals de
Manlleu

Àrea de Presidència
Secretaria General
Nom entitat
Associació Casal Claret de Vic
Associació Eix Social
Associació "in via"
G60652658 Associació de Casals i Grups
de Joves de Catalunya
Taller d'Art, cultura i creació
Eines per tothom
Fundació Carles Blanch
Centre de Promoció Social Francesc Palau
Associació Educativa ITACA
Fundació privada IDEA
Martinet solidari

Nom projecte
Escola de la Pau: infants, adolescents i
joves
Èxit escolar
Ubuntu per l'Educació
Construïm una ciutat educadora des dels
Instituts
Trànsit 2018
Tallers SentX100 Desenvolupament
social, emocional i educatiu infants i llurs
Campanya sensibilització per a la
promoció de l'escolarització a Badalona
Sud
Troba la teva fórmula
Xarxa 0-6: Compromís col·lectiu en la
cura dels infants
Pigall : junts cap a l'èxit escolar
Cultura base.edu

NIF

Puntuació

Subvenció
2018

Subvenció
2019

Total
subvenció

1803003352
Posició

G61747069

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

140 i 141

G66731910
G64980501

75
66

2.427,00 €
2.135,00 €

1.963,00 €
1.727,00 €

4.390,00 €
3.862,00 €

142 i 143
144 i 145

G60652658

68

2.200,00 €

1.779,00 €

3.979,00 €

146 i 147

G65643405

75

2.427,00 €

1.963,00 €

4.390,00 €

148 i 149

G66236654

80

2.588,00 €

2.093,00 €

4.681,00 €

150 i 151

G61391850

85

2.750,00 €

2.224,00 €

4.974,00 €

152 i 153

G61183216

75

2.365,00 €

1.785,00 €

4.150,00 €

154 i 155

G58012113

78

2.524,00 €

2.041,00 €

4.565,00 €

156 i 157

G62670187
G62494984

85
70
TOTAL

2.750,00 €
2.265,00 €
200.000,00 €

2.224,00 €
1.070,00 €
150.000,00 €

4.974,00 €
3.335,00 €
350.000,00 €

158 i 159
160 i 161

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. DESESTIMAR les següents sol·licituds atesa la menor valoració, d’acord amb
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
 Sol·licituds desestimades d’associacions de mares i pares d’alumnes:
Nom entitat
Nom projecte
AMPA IES GALLECS
Activitat a la Escola
AMPA ESCOLA SANTA MARIA DE
Volem una escola cardio protegida
CERVELLÓ
Projecte de les activitats de l'Ampa
AMPA Escola Els Llorers
de l'Escola Els Llorers
Escola de pares: Curs de gestió
AFA Poblenou
d'emocions i comunicació no violenta
Atenció psicopedagógica i logopéica
AMPA Purificació Salas
a alumnes ...
A l'Institut Pere Calders ens
AMPA de l'Institut Pere Calders
desenvolupem emocionalment
AMPA Escola Dolors Marti i Badia
ACOLLIDA MATINAL
Famílies, participació e innovació
AMPA CES SALESIANS SANT
pedagògica: Formació, reptes i
VICENÇ
aplicació
L'Hort com a fil motivador per
AMPA ESCOLA PALAU
l’adquisició
de
competències
bàsiques
AMPA ESCOLA BRESSOL CAN El patí de l' escola: un espai educatiu
CARALLEU
i obert a les famílies de l' escola.
AMPA JUNGFRAU
Fora embolics!
Apa de l'Escola Publica Pompeu
Servei regular de biblioteca
Fabra de Manlleu
Projecte d'integració de nens i nenes
AMPA Escola Taula Rodona
amb dificultats cognitives severes

NIF
G60185501

Puntuació
23

G08579997

28

G08945099

41

G08851727

40

G58737834

61

G61112306

45

G65322653

28

G62642814

43

G62465729

41

G65694630

23

G58038076

51

G58138744

51

G63893374

55

 Sol·licituds desestimades d’entitats sense finalitat de lucre:
Nom entitat
Associació Comissió de Formació de
la Coordinadora de la Llengua de
Barcelona (ACOF)
Associació Astronòmica Sant CugatValldoreix (AASCV)
Missioneres germanes de Betània Escola Betània
Club esportiu Les Panteres Grogues
Associació PREAD Prevenció de
l'ansietat i la depressió
Associació Bit Lab Cultural
Associació Maresmon
Alternativa 3. Fills del cafè
Associació Escola de música Els Pins
Associació ALBA
Fundació Paideia
Associació La general prismàtica

Nom projecte

NIF

Puntuació

Formació de la nova ciutadania:
llengua, cultura i participació

G66909524

18

Itinerari personalitzat d'aprenentatge

G65088528

21

Les fades

R0800190A

23

G62476882

28

G66766395

31

G66942319
G65089179
G60594991

31
31
33

G67075036

36

G58377839

41

G65334930
G66752676

43
43

Natació sincronitzada mixta per a
infants a club esportiu LGTBI
Prevenció del fracàs escolar,
col·lectius en risc
MusicAula - Missió Kenia
Som colors per igual
Aprèn comerç just amb la música
Foment de la música com a eina per
a la cohesió educativa
Suport escolar en dependència a
substàncies i/o conductes
desadaptatives
Temps lleure per tothom
Ciberíada

Àrea de Presidència
Secretaria General

Nom entitat
Amics del Moviment Quart Món
Catalunya
Fundació privada del Maresme pro
persones amb disminució psíquica
Associació Arrissalah
Fundació privada Ared
Associació de disminuïts físics
d'Osona ADFO
Associació Tantàgora Serveis
Culturals
Fundació Escola Mowgli
FEMAREC, S.C.C.L.
Associació L'Estel - Associació pro
persones en risc d'exclusió social
+ Educació SCCL
Associació TEA Vallès Occidental
ASPROSEAT, Associació promotora
de serveis especials i atencions
terapèutiques
Associació Si Dona. Servei Integral a
la dona
Associació per a la reeducació
auditiva dels nens sords de Manresa
ARANS-Manresa
Coordinadora d'entitats pro persones
amb discapacitat Les Corts
Assoc Joves per a la Igualtat i la
Solidaritat, joves com tu
Delta col·lectiu de professionals del
desenvolupament Infantil SCCL
Fundació Friends-Fundación Privada
Fundación privada Soñar Despierto
Associació de Sant Tomàs propersones amb retard mental d'Osona PARMO
Associació Mediam
Associació juvenil Barnabitas
ARA Associació de serveis i formació
socioeducativa
Fundació Privada Catalana per a la
Paràlisi Cerebral (FCPC)
Associació de Musicoteràpia i
Psicoteràpies
ACTUA SCCL
Associació Tapís

Nom projecte

NIF

Puntuació

G61695052

43

G60703303

43

G65663841

43

G62728183

45

Somriures que transformen

G58208067

46

Escola literària

G59809665

46

LET`S PLUG!
Aprèn mes espai de millora
d'habilitats d'aprenentatge
Pla estratègic 2018: FEM VOLAR
L'ESTEL
Universitat del temps lliure
Suport educatiu a infants amb TEA

G08930323

48

F59197996

48

G65858169

48

F67197368
G65064727

53
53

Deixa't cuidar

G08692410

55

Minerva Project

G67168013

56

Programa de tractament logopèdic i
psicopedagògic del TDAH

G08350175

58

Activitats complementàries a la
teràpia ocupacional

V62858279

58

Transitant emocions

G60591310

58

Espai d'adults: La Rina
Servei de suport i acompanyament
als agents implicats en la tasca
educativa d’infants
Èxit
Programa de retorn al sistema
educatiu i la consolidació d’itineraris
formatius adreçat a joves

Aula d'atenció especialitzada per a
infants amb greu discapacitat a
l'Escola bressol La Saleta
EDUCAFRIENDS, suport
psicoeducatiu a persones afectades
de trastorn de l'espectre autista (TEA)
Prevenció i atenció socioeducativa
per infants i adolescents en situació
de risc

F61800843

58

G63728380

60

G64555204

60

Projecte FET- Fem una escola per a
tots (II)

G08491029

60

Diàleg a l'aula 2
Projecte esportiu

G66293721
G60946423

61
61

EDUCACTIVA

G64571268

61

Iguals a l'escola-Iguals a la feina

G61482659

61

G66125618

63

F61826053

63

G08974917

63

Projecte de suport i acompanyament
educatiu per alumnes amb nese
Punt Verd
Itineraris formatius d'acompanyament
a joves en risc d'exclusió 2018 - 2019

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. DESESTIMAR les sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria o per desistiment, d’acord amb la proposta de
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte:
 Sol·licituds desestimades d’associacions de mares i pares d’alumnes:
Nom entitat

Nom projecte

NIF

AMPA ESCOLA LES FONTETES Font d'imaginació

G08527079

AFA ESCOLA NEN JESUS DE Projecte de robòtica
G65334633
PRAGA DE BADALONA
pels anys 2018 i 2019

Ampa La Cabana

Biblioteca a La Cabana

G65392854

AMPA IES MATADEPERA

FIVE
DANCE
TO
G61201083
DANCE: VOYAGE

STAGE
MUSICALa
Assoc Alumnos y padres alumnos Can
Roig
i
escuela Municipal Musica Can Torres:APRENEN,
G58496720
Roig i Torres de St Coloma
COMPARTIM,GAUDIM
,CREIXEM
AMPA Esc. Mare de Déu de
Auxiliar de conversa en
Montserrat de Castellví de
G58938846
llengua anglesa
Rosanes
AMPA Escola Municipal
Música de Sant Vicenç
Castellet

de
de SONAVILA

G62174552

LES
NOVES
AFA de l'escola Jacint Verdaguer TECNOLOGIES
G63085732
del Prat de Llobregat
ARRIBEN
A
TOT
L'ALUMNAT
Associació de Mares i Pares
La fàbrica del progrés
d'Alumnes del CEIP Progrés
AMPA CEIP Eulalia Bota

Foment
l'Ampa

Activitats

APA DEL COLEGIO LLIBERTAT
VALORem-nos
DE BADALONA

de

G62440227
G63629067
G08853772

Activitats extraescolars
APA del C. P. DIVI de Mollet del
(escacs, llegua anglesa G58225632
Vallès
i reforç escolar)

Observacions Valoracions Tècniques
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000 EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

AMPA ESCOLA BELLATERRA

Biblioescoleta.
Comunitat llegit

Fem

AMPA Mare Nostrum

Famílies x l'Èxit Escolar G08851552

G58796640

Associació de mares i pares
UNIM
HEMISFERIS
d'alumnes del col·legi Josep
G08689770
PER L'ÈXIT
Monmany

AMPA INSS Maria de Bell-lloc

Serveis Educatius per
alumnes de secundaria G63445670
obligatòria de l'institut

AMPA CEIP MURA

CO-EDUCANT,
COMPROMÍS
COMPARTIT

AMPA del col·legi Sant Gabriel Adquisició
de Viladecans
3D

UN
G64067952

impressora

G08910549

Associació
de
Famílies Fem in Club de tenis
G66600545
d'Alumnes de l’institut Viladomay Taula
Estudi Assistit - Make a
clip - Teatttttre en G64998420
Català

AMPA IES Estela Ibèrica

Asociacion
Rocaprevera

nuestra

señora Autoconeixement
gestió del conflicte

i

de

G08489742

AMPA Molí de Finestrelles

Viu
el
molí
Finestrelles

AMPA Ins. Doctor Puigvert

Comunicació
No
Violenta amb suport de G58302852
eines artístiques

AMPA Institut Joan Miro

Club
Cornellà

Robmakers

G08644346

G08858052

Smart
Classroom
Project - Repensem G58245291
l'espai educatiu
A la nostra Escola cap
AMPA Escola Renaixença
nen i nena sense G64262827
sortides
Associació de pares d'alumnes Transformació
de l'escola Llebetx d'Adarró de pedagògica a l'Escola G58712449
Vilanova i la Geltrú
Llebetx
AMPA de l'Escola Lola Anglada

Observacions Valoracions Tècniques
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
No s’aporta tota la documentació requerida o
aquesta és incompleta i/o incorrecta (Base
Cinquena), o no s’ha tramès en el termini,
forma i lloc de presentació establert (Base
Sisena)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena).
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

Transformar els patis
AMPA Escola Bressol Municipal
de l'escola en espais de G65272882
la Rosa dels Vents
jocs educatius
L'hort escolar, una eina
G59388215
educativa

AMPA ESCOLA L'ARJAU

Un món de paraules
APA del Colegio Publico Sant
inclusiu
a
l'escola. G08853244
Jordi de Montmeló
Servei de logopèdia

AMPA IES Pallejà

FES-TE UN LLOC

AMPA Institut Aiguaviva

Apropament
a
Cultura Japonesa

AMPA Escola
Dansa Somnis

Municipal

de

G60834827
la

----

G65736407
J64415763

AMPA DE CAN PARERA DE Tallers per famílies en
G58181165
MONTORNÈS DEL VALLÈS
Educació Emocional
AMPA Cervola Blanca
APA
INSTITUT
PLANTADA

VICENÇ

APA
INSTITUT
PLANTADA

VICENÇ

----

G58566480

AULA D'ACOLLIDA

G58616558

TALLER
DE
BATUCADA/PERCUSS G58616558
IÓ

ASSOCIACIÓ DE MARES I
PROJECTE
PARES D'ALUMNES CEIP CAN
ECOLÒGIC
BASORA

AFA Soler de Vilardell

HORT

G63566574

El nostre pati. Projecte
d'intervenció
G64305261
comunitària a l'espai
del pati

AMPA CEIP Quatre Vents de
Teatre a l'escola
Manlleu

G63650865

APA Institut Vicenç Plantada

G58616558

TALLER DE RUA

AMPA del col·legi Sant Gabriel Adquisició de material
G08910549
de Viladecans
didàctic

AMPA Folch i Torres

Jugar
a
ser
tu
G59144022
mitjançant l'Artterapia

Observacions Valoracions Tècniques
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
No s’ha tramès en el termini, forma i lloc de
presentació establert, o s’ha presentat més
d’una sol·licitud (Base Sisena)
La naturalesa de l’actuació i el pressupost
d’activitats no és compatible amb la despesa
subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena)
El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

Observacions Valoracions Tècniques

Associación de Padres de CAP ALUMNE SENSE
Alumnos del Colegio Publico ACCÉS
A
LA G58211277
Juan Solans de Granollers
CULTURA

L’import de sol·licitud o de subvenció és inferior
a 1.000EUR (Base Onzena)

Auxiliar de conversa en
G66629452
llengua anglesa

El cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar l’any 2018 és inferior al 55% del
cost total de les activitats i projectes a
desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera)

AMPA IES Granollers

 Sol·licituds desestimades d’entitats sense finalitat de lucre:
Nom entitat

Nom projecte

NIF

Associació Xarxa de cases de la
música popular de Catalunya

Rock'in

G64314487

Jardí d'infants Estel Blau SLL

Teixint vincles

B61995841

Associació Growing

L'educació a l'abast de
tothom

G66849217

Escola parroquial Anunciata

Immersió lingüística en
anglès 0-6 anys i cicle
inicial

R0800234G

Associació 'Ucraïnesos a
Catalunya "Txervona Kalyna"

MOVA: Ensenyament
de la llengua, la cultura
i la història ucraïneses

G64534738

Liberi, espai infantil i familiar SCP

Constitució i
manteniment Espai
Liberi

J67233221

Escola Joan Solans

Vallesbot, robòtica
aprop

Q5856059J

Escola Joan Solans

Lecxit per l'èxit lector

Q5856059J

Educació musical cooperativaEdumusic.coop SCCL

Músics aprop

F66789884

Associació de familiars de malalts Eines d'aprenentatge
mentals d'Osona
escolar i salut mental

G60789666

Associació educativa Can Palet

G65050957

CanPa jove

Observacions Valoracions Tècniques
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Sol·licitud desistida per part del
sol·licitant.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. El cost total de les activitats i
projectes a desenvolupar l’any 2018 és inferior
al 55% del cost total de les activitats i projectes
a desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. El cost total de les activitats i
projectes a desenvolupar l’any 2018 és inferior
al 55% del cost total de les activitats i projectes
a desenvolupar en el període 2018-2019 (Base
Tercera).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Sol·licitud desistida per part del
sol·licitant.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de les persones
físiques o jurídiques sol·licitants no s’ajusta a la
prevista (Base Quarta).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
La documentació requerida no s’ha tramès en
el termini, forma i lloc de presentació establert
(Base Sisena).
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Nom entitat

Nom projecte

NIF

Federació catalana d'escacs

Jornada d'escacs
escolar

G08665945

Associació de Barcelona per a
l'estudi i l'aprenentatge de les
matemàtiques

Formació continuada
en didàctica de les
matemàtiques

G61420089

Associació Simfònic

Festival Simfònic

G65491920

El Puig, SCCL

Espais i Laboratoris

F08306367

Manresa, Associació de Veïns de
la Sagrada Família

Curs de telefonia mòbil
i xarxes socials

G08930323

Observacions Valoracions Tècniques
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Es plantegen actuacions o actes
puntuals com exposicions, congressos,
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o
investigacions (Base Segona).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. No s’ajusta a l’objecte ni a la
finalitat de les subvencions (Base Segona).
Formació de formadors.
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. Es plantegen actuacions o actes
puntuals com exposicions, congressos,
jornades, festes, publicacions, premis, estudis o
investigacions (Base Segona).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. La naturalesa de l’actuació i el
pressupost d’activitats no és compatible amb la
despesa subvencionable en el marc d’aquesta
convocatòria (Base Setzena).
Desestimada per incompliment de requisits o
desistiment. L’import de sol·licitud o de
subvenció és inferior a 1.000EUR (Base
Onzena).

Quart. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de CINC-CENTS VINT-I-CINC MIL EUROS (525.000,00 €) a càrrec de les aplicacions
pressupostàries i per les quanties i anualitats següents:
 Línia 1, destinada a donar suport a les AMPA: l’import estimatiu de CENT
SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €), dels quals:
o Cent mil euros (100.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Setanta-cinc mil euros (75.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
 Línia 2, destinada a donar suport a entitats sense finalitat de lucre: l’import
estimatiu de TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000,00 €), dels quals :
o Dos-cents mil euros (200.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2018, i
o Cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’any 2019, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
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Cinquè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa, tot d’acord amb el que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Sisè. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un
mes a partir de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que
hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció
s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la
concessió.
Setè. El termini per a la justificació de les actuacions és el següent:
 Per a les despeses produïdes entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2018, els
beneficiaris hauran de presentar una justificació parcial, en el termini comprès entre
l’1 d’octubre i el 15 de novembre de 2018.
 Per a les despeses produïdes entre el 1 d’octubre de 2018 i el 15 de setembre de
2019, els beneficiaris hauran de presentar una justificació final, en el termini
comprès entre el 16 de setembre i el 15 de novembre de 2019.
Vuitè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions.
Novè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

