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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 8 de novembre de 2018, a les 11 hores i 15 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència 
del vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresident 
tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns 
i Fusté (CiU) 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), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael 
Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), i la diputada i els diputats amb veu però sense vot següents: 
senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP), senyors Arnau Funes i Romero (Entesa), 
Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la vicepresidenta segona, senyora Meritxell Budó i Pla 
(CiU), vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), els diputats 
senyors Antoni García i Acero (ERC-AM) i Manuel Reyes López (PP) i les diputades 
senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 
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 25 d’octubre de 2018. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2018/17573). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la Sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 197/2017, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’empresa Serveis Integrals d’Enginyeria i Arquitectura SIENA, SL, 
contra la resolució de la Diputació de Barcelona que aprovava l’acta de recepció del 
servei i la liquidació del contracte per a la redacció del projecte de millora de la 
carretera BV-5202 al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta (exp. núm. 
2017/8147). 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la Sentència 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el procediment 
abreujat núm. 280/2017-V, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per Reale Seguros Generales, SA contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 20 
de gener de 2016, a la carretera BV-4601, a causa de la col·lisió contra un porc 
senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 2017/10117). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9672/2018, de data 26 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 289/2018-E, 
procediment ordinari, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX, contra el Decret 
de la Presidència núm. 4459/2018, d’11 de maig, pel qual es desestimava el recurs 
potestatiu de reposició formulat contra el Decret 1029/2018, de 15 de febrer que, al 
seu torn, desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació amb 
els danys i perjudicis derivats dels fets ocorreguts a la Casa Provincial de Maternitat 
de Barcelona, amb motiu de l’ingrés de la senyora X per donar a llum la seva 
primera filla. (exp. núm. 2018/13946). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9905/2018, de data 1 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2018-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/12484). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10399/2018, de data 10 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 253/2018-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, i la Secció Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació 
de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/15495). 
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8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10398/2018, de data 10 d’octubre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2018-C, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/15407). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10261/2018, de data 9 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2018-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/13488). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10396/2018, de data 10 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/14879). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10397/2018, de data 10 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/16094). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10258/2018, de data 9 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 310/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/15807). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10580/2018, de data 16 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 325/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/16090). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10310/2018, de data 9 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 194/2018-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la  Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/12236). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10307/2018, de data 9 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 291/2018-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
de la  Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. 
núm. 2018/13948). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2018, l’aprovació de la minuta de conveni entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona per 
col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera als municipis de la 
demarcació de Barcelona (2018/15155) 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

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

procediment de concessió d’ajuts de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua 
mitjançant camions cisternes” del Programa complementari per a l'execució 
d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 2018/0009786). 

 
Servei de Programació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del segon trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 2018/9255). 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament 
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d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Paviment passeig Jalpi i accessos 
al parc”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017297). 

 
20. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Urbanització de la plaça de Can 
Borrell”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017298). 

 
21. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Inversions en enllumenat públic”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017299). 

 
22. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 31.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Inversions en la via pública”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017300). 

 
23. FOGARS DE LA SELVA.- 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 Fogars de la Selva, per a finançar l’actuació local “Millora accessos a l'Ajunt. des 
de Ctra. BV5122”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0016649). 

 
24. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000 €, a 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Equipament aula de natura parc del Falgar”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2018/0017064). 

 
25. GIRONELLA.- 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 Gironella, per 
a finançar l’actuació local “Reforma enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0016653). 

 
26. LLIÇÀ DE VALL.- 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 Lliçà de 
Vall, per a finançar l’actuació local “Adquisició de la masia de can Coll”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017191). 

 
27. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- 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 
Montornès del Vallès, per a finançar l’actuació local “Adquisició de contenidors 
càrrega lateral”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. 
núm.2018/0016963). 
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28. PERAFITA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 116.300 €, a l’Ajuntament de Perafita, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició d'immoble per ús municipal”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0015762). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
29. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 43.246,69 €, a l'Ajuntament de 
Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016114). 

 
30. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 115.157,87 €, a l'Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0014429). 

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

una subvenció per import de 297.042,96 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0010255). 

 
32. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 10.296,83 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015852). 

 
33. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 84.434,01 €, a l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016437). 

 
34. VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 

subvenció per import de 107.087,04 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015311). 

 
35. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 12.603,32 €, a l'Ajuntament de 
Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0014431). 

 
36. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, iniciar el procediment de reintegrament parcial de les subvencions per 
import total de 231.543,49 € concedides, mitjançant acord de Junta de Govern a 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins del Programa de Crèdit Local, per 
subvencionar el tipus d’interès del préstecs dels anys 2009-2010-2011-2012 i 2015 
(exp. núm. 2018/0016428). 

 
37. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 
23.686,34 € concedida, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de juny 
de 2017 a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, dins del Programa de Crèdit 
Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 540.788,11 €, destinat 
íntegrament al finançament d’inversions municipals (exp. núm. 2018/0016428). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús del 

Pavelló Ave Maria del Recinte de la Maternitat a favor de la Generalitat de 
Catalunya, des de l’1 de desembre de 2017 fins el 30 de novembre de 2037 (exp. 
núm. 2017/10040). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’acord mitjançant el qual es resol, pel procediment de concurrència competitiva, 
l’atorgament i desestimacions del recurs tècnic “Camins municipals” de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del Catàleg de serveis 2018 del “Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/10376). 

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

l’adjudicació del contracte per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant 
Llorenç del Munt”, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a l’empresa 
NOUS REPTES, SL, per un import d’inversió/cànon anual de 12.300 € (IVA exclòs) 
(exp. núm. 2016/11896). 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació del 

recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya en data 3 de 
setembre de 2018, contra l'acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol de 2018, en 
relació amb la desestimació de la sol·licitud de subvenció per al projecte 
“Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme Responsable per als més 
petits”, dins de la convocatòria de concessió de subvencions per a entitats sense 
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ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient, any 2018 (exp. 
núm. 2018/3101). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

modificació del termini d'execució en relació amb el projecte "Camins, més enllà de 
les fronteres: Comprendre l'Asil, les Migracions i la Interdependència al Nord i al 
Sud" de l'Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, subvencionada en el 
marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per donar suport a 
"Projectes d'Educació per al Desenvolupament" 2017 (exp. núm.2017/0005916).   

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les accions 

seleccionades i les desestimades, així com les aportacions econòmiques que 
corresponen a les aprovades, en resolució de la convocatòria per a l'atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i 
altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en l'àmbit 
internacional, any 2017 (exp. núm. 2017/0011505). 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar els 

ajustaments pressupostaris presentats per l'Assemblea de Cooperació per la Pau 
en relació amb l'acció "Ciutats Obertes, educació integradora", subvencionada en el 
marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016) (exp. núm. 
2016/0005973).  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar fins el 30 

de desembre de 2020, el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de Govern de data 30 d’octubre de 
2014  (exp. núm. 2014/7722).  

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 

estimar la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
d’altra, aprovar la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 2017/1084).   
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de 
coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns 
col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més 
biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/0006125). 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa, amb concurrència, 
per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació 
de Barcelona, per al període 2016-2018 (exp. núm. 2018/0005392). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2018.- Pel 
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 
2018/17573).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
“ 
I. 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 
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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 
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. 
 
En aquest sentit, la Sra. Mercè Conesa i Pagès ostentava, per raó del seu càrrec de 
Presidenta de la Diputació de Barcelona, la presidència o la vocalia nata d’alguns ens 
participats, en els quals, per afegiment, tenia delegada la representació o nomenada 
una o vàries suplències, en els casos que els Estatuts o la norma reguladora dels ens 
així ho permetia i es considerava pertinent. Per aquesta raó, és procedent adoptar un 
acord que reflecteixi els càrrecs que l’actual President de la corporació, Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, ostenta per raó de tal condició, així com les delegacions o 
designació de suplències que aquest realitza. 
 
D’altra banda, el Sr. Salvador Gausa i Gascon ha deixat d’ostentar el càrrec de 
Director de Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona i actualment ocupa 
el càrrec de Director de Relacions Internacionals de la corporació, la qual cosa fa 
necessària una modificació en diverses representacions a ens participats que aquest 
ostentava fins ara. 
 
Finalment, en altre ordre de qüestions, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar, per Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire, el qual desplegà un seguit d’actuacions en diferents 
sectors, i especialment en el de la mobilitat, adreçades als municipis declarats com a 
zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pel Decret 226/2006, de 23 de 
maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per les partícules, 
i l’Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol (municipis de l’Àmbit-40).  
 
En data 19 de setembre de 2017, per Acord de Govern 129/2017, i com a instrument 
per a la implementació dels acords assolits en la Cimera de qualitat de l’aire, que es va 
celebrar el 6 de març de 2017 a convocatòria de la Generalitat de Catalunya, es va 
crear la Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord 
polític per a la millora de la qualitat de l’aire en la conurbació de Barcelona. La 
Diputació de Barcelona, per disposició de l’apartat 3r de l’Acord GOV/129/2017, ha de 
nomenar un representant en el si d’aquest òrgan de caràcter deliberatiu i de 
participació.  
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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. 

 
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 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 d’11 
de juliol de 2018. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. REALITZAR les modificacions pertinents en la representació de la Diputació 
de Barcelona en els organismes que es detallen a continuació, derivades del 
nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa com a President de la Diputació 
de Barcelona, en la forma següent: 
 
A).- Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 

1- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (AJG 
549/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, queda de la 
manera següent: 
 

El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, será el seu President, l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, d’acord amb l’article 16 dels estatuts de l’Associació. 

 
B).- Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya) 

 
1- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG 
577/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya, i NOMENAR l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava 
fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió de Cooperació Local de la Generalitat de 
Catalunya queda de la manera següent: 
 

Primer.- D’acord amb l’art. 3.2 a) del Decret 377/2011 de 2/8/2011, la 
Diputació de Barcelona està representada en la Comissió de Cooperació 
Local, depenent  del Departament competent en matèria d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, pel seu President, Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. La persona que ha de substituir al President per absència o per 
qualsevol causa que impedeixi l’assistència a les reunions convocades, 
d’acord amb l’art. 4.1 de l’esmentat Decret 377/2011, la qual ha de tenir la 
condició de diputat/ada, es: 
 

Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 

C).- Federació de Municipis de Catalunya 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.2015 (AJG 
549/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Federació de 
Municipis de Catalunya, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per 
a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Federació de Municipis de Catalunya, queda de la manera 
següent: 
 

El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
la Federació de Municipis de Catalunya, será el seu President, l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, d’acord amb l’art. 20 dels Estatuts de l’ens. 

 
D).- Federació Espanyola de Municipis y Províncies 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG 
577/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació 
Espanyola de Municipis y Províncies, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells 
i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis com a suplent del Sr. Castells, 
per substituir-lo, en cas d’absència, en les reunions que es convoquin de la 
Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies). 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells 
Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies queda de la 
manera següent: 
 

Primer. És representant nat de cada un dels ens locals que integren 
aquesta Comissió el seu President i, per tant, en el cas de la Diputació de 
Barcelona, l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de la 
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Corporació des del 28.06.18, sens perjudici que pugui delegar-ho, així com 
designar la persona que la pugui substituir per raó d’absència i què, en 
qualsevol cas, d’acord amb la normativa de la Comissió han de ser 
Diputats/des. 
 
Segon. Es nomena el diputat. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis com a 
suplent de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, per substituir-lo, en cas 
d’absència, en les reunions que es convoquin de la Comissió de 
Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies). 

 
E).- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad. (FEMP. Àrea de Medi Ambient) 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.2015 (AJG 
653/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea 
General de la “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad”, i NOMENAR 
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’ens, l’Il·lm. Sr. 
Jesús Calderer Palau per representar la Diputació de Barcelona, per delegació 
del Sr. Castells, en l’Assemblea de la “Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad”. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la “Red de Gobiernos Locales + 
Biodiversidad” resta de la manera següent: 
 

Primer.- La Diputació de Barcelona, com a membre, en qualitat de soci titular 
des del 2007 –per acord plenari adoptat en data 26.04.2007 (AP 170/07)– de 
la Secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de 
Gobiernos Locales + Biodiversidad”, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient de la 
FEMP està representada en l’Assembla General pel seu President, Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, sens 
perjudici que pugui delegar-ho. 
 
Segon.- D’acord amb aquesta previsió, es delega la representació de la 
Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de la “Red de Gobiernos 
Locales + Biodiversidad”, en l’Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau. 
 
Tercer.- Es designa el Sr. Jordi Bellapart Colomer, Gerent de Serveis 
d’Espais Naturals, tècnic adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a 
interlocutor davant la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, i per formar 
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part dels Grups de Treball o Comissions Tècniques que es creïn, sempre que 
la representació hagi de recaure en un tècnic de la Corporació. 

 
F).- Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació C. 
Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, i NOMENAR l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava 
fins ara. 
 
2.- DESIGNAR el Sr. Xavier Forcadell i Esteller com a suplent del Sr. Castells, 
per substituir-lo, en cas d’absència, en les reunions que es convoquin del 
Patronat de la Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, 
resta de la manera següent: 
 

Primer.- El President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells 
i Berzosa, serà el representant de la Corporació en el Patronat de la 
Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet. 
 
Segon.- El Sr. Xavier Forcadell i Esteller substituirà el President, per 
absència d’aquest, en les reunions que celebri el Patronat. 
 

G).- Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.2015 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Josep 
Comaposada – Sindicalistes Solidaris, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’ens, l’Il·lm. Sr. 
Jordi Martí i Galbis per representar la Diputació de Barcelona, per delegació del 
Sr. Castells, en la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris, 
queda de la manera següent: 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris correspon al seu 
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President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui 
delegar-la, d’acord amb l’article 17 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 

Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Josep Comaposada – 
Sindicalistes Solidaris, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, l’Il·lm. 
Sr. Jordi Martí i Galbis, a qui es faculta per atorgar els documents públics i 
privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per 
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 

 
Tercer.- D’acord amb l’article 18 dels Estatuts de la Fundació, a l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, com a President de la Diputació de Barcelona, li 
correspon una de les dues Presidències d’Honor. 

 
H).- Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR) 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord del Ple en la sessió de data 26.05.2016 (AP 99/16), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en l’Organització de Regions 
Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i d’Associacions de Regions 
(ORU/FOGAR), i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a 
substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí Galbis, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.10.17 (AJG 
489/17), com a primer suplent de la Presidència de la Diputació de Barcelona en 
la representació de la corporació en l’Assemblea General de l'Organització de 
Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de 
Regions (ORU/FOGAR), i NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla per a 
substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Lluís Alay 
Rodríguez, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 
13.10.16 (AJG 494/16), com a segon suplent de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona en la representació de la corporació en l’Assemblea General de 
l'Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i 
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR) i NOMENAR el Sr. Salvador 
Gausa i Gascon per a substituir-lo en la representació com a segon suplent 
que ostentava fins ara. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l'Organització de Regions 
Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de Regions 
(ORU/FOGAR), d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
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Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General 
de l’Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i 
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb l’article 5 dels estatuts 
de l’ens, serà el seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sense 
perjudici que pugui delegar-ho. 
 

Segon.- Es designa la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla com a primera suplent, 
per poder actuar, per absència del Sr. Castells, en les reunions que es convoquin 
per l’Organització, i en la representació que aquest ostenti. 
 

Tercer.- Es designa el Sr. Salvador Gausa i Gascon com a segon suplent, per 
poder actuar, per absència del Sr. Castells, en les reunions que es convoquin per 
l’Organització, i en la representació que aquest ostenti 
 

I).- Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
–CGLU–” 

 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 
612/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació 
“Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” –CGLU–, i 
NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara. 
 

2.- DESIGNAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla com a primera suplent, per 
poder actuar, per absència del Sr. Castells, en les reunions que es convoquin de 
l’Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” 
–CGLU–. 
 

3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 28.07.16 (AJG 
351/16), com a segon suplent de la Presidència de la Diputació de Barcelona en la 
representació de la corporació en l’Associació “Organización Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” –CGLU– i NOMENAR el Sr. Salvador 
Gausa i Gascon per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins 
ara. 
 

4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” –CGLU–, d’acord amb els 
estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 

 

Primer. El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació 
“Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU”, serà 
el seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sense perjudici que pugui 
delegar-ho. 
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Segon. La primera suplent del Sr. Castells, per poder actuar en absència seva 
en les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la representació que 
aquest ostenti, és la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla. 
 
Tercer. El segon suplent del Sr. Castells, per poder actuar en absència seva en 
les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la representació que aquest 
ostenti, és el Sr. Salvador Gausa i Gascon. 
 

J).- Pacte Nacional per a les Infraestructures (Generalitat de Catalunya) 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 (AJG 
577/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Pacte Nacional per 
a les Infraestructures –Generalitat de Catalunya–, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i 
Rubio efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.2015 
(AJG 577/15), com a representant substitut de la Sra. Conesa  en el Pacte 
Nacional per a les Infraestructures –Generalitat de Catalunya– en supòsits 
d’absència d’aquesta i NOMENAR-LO substitut del Sr. Castells en aquest mateix 
ens i per als mateixos supòsits. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en el Pacte Nacional per a les Infraestructures –Generalitat de 
Catalunya– queda de la manera següent: 

 
Primer. L’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de la Diputació de 
Barcelona representarà la corporació en el Pacte Nacional per a les 
Infraestructures. 
 
Segon. Es designa l’Il·lm. Sr. Dionís Guiteras Rubio, President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i Vice-president primer, per substituir el Sr. 
President, per absència, i en la representació que aquest ostenta, en el Pacte 
Nacional per a les Infraestructures. 
 

K).- Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 
612/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de l’Arxiu  
Montserrat Tarradellas i Macià, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
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2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Francesc Xavier Forcadell i 
Esteller, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.2015 
(AJG 612/15), com a representant substitut de la Sra. Conesa en el Patronat de 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià en supòsits d’absència d’aquesta i 
NOMENAR-LO substitut del Sr. Castells en aquest mateix ens i per als mateixos 
supòsits. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià queda de la 
manera següent: 

 
Primer.- A petició de la Família Tarradellas Macià, el President de la Diputació 
de Barcelona, l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, serà membre del Patronat 
de  l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. 
 
Segon.- El Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller substituirà el President, per 
absència d’aquest, en les reunions que celebri el Patronat. 

 
L).- Patronat de la Muntanya de Montserrat –OOAA Generalitat de 
Catalunya– 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 28.01.16 (AJG 3/16), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari del Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a 
substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en Patronat de la Muntanya de Montserrat queda de la manera 
següent: 

 
Primer.- La Diputació de Barcelona està representada en el Plenari del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat pel seu President, Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa, d’acord amb l’art. 13 dels seus Estatuts, recollits a la Llei 
10/1989, de 10 de juliol, sens perjudici que pugui ser substituïda per un suplent, 
d’acord amb l’art. 14.2. 
 
Segon.- El representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva 
del Patronat de la Muntanya de Montserrat és el Sr. Ramon Riera Bruch, d’acord 
amb l’art. 15 dels Estatuts del Patronat. 

 
M).- Ruta del Modernisme de Barcelona 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15 (AJG 
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653/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Ruta del 
Modernisme de Barcelona, entitat dependent de l’Institut de Paisatge Urbà, i 
NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR el Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller com a primer suplent 
del Sr. Castells en la representació de la corporació a la Ruta del Modernisme de 
Barcelona. 
 
3.- DESIGNAR la Sra. Nicolasa Pérez Sánchez com a segona suplent del Sr. 
Castells en la representació de la corporació a la Ruta del Modernisme de 
Barcelona. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Ruta del Modernisme de Barcelona queda de la manera següent: 
 

Primer.- La Diputació de Barcelona està representada en el Consell d’Honor de 
la Ruta del Modernisme de Barcelona pel seu President, Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-ho. 
 
Segon.- El Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller serà el primer suplent, per 
absència, del Sr. Castells. 
 
Tercer.- La Sra. Nicolasa Pérez Sánchez serà la segona suplent, per 
absència, del Sr. Castells. 

 
N).- Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom D’igualada – Òdena  
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 
612/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Taula Estratègica 
per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena i NOMENAR l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins 
ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 
(AJG 612/15), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Taula 
Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – Òdena, per 
absència de la Sra. Conesa i NOMENAR-LO com a suplent del Sr. Castells en 
aquest mateix ens i per als mateixos supòsits. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom 
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d’Igualada – Òdena, d’acord amb les modificacions proposades, queda de la 
manera següent: 
 

Primer. En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom 
d’Igualada – Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, 
aquesta Corporació estarà representada institucionalment pel seu President, 
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, o persona en qui es delegui. 
 
Segon. El suplent per absència del President de la Diputació de Barcelona, per 
substituir-lo en la representació que li correspon en la Taula Estratègica per a 
l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, és l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer. 
 
Tercer. Els representants de la Diputació de Barcelona, per a integrar-se en el 
Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica, són les persones següents: 

 
Titular: Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
Suplent: Sr. Vicenç Izquierdo i Camon 

 
O).- Associació de Municipis per la Independència 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15 (AJG 
549/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació de 
Municipis per la Independència i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’Associació, 
l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, per a representar a la Diputació de 
Barcelona en els òrgans de govern de l’Associació. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona resta de la manera següent: 

 
Primer. D’acord amb l’art. 10 dels estatuts de l’Associació, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, li correspon la 
representació de la Corporació en l’Assemblea General, sens perjudici que pugui 
delegar-se en un altre membre electe.  
 

Segon. En virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’Associació, es 
designa l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot per representar a la Diputació de 
Barcelona en els òrgans de govern de l’Associació. 
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P).- Comissió interinstitucional per a la reinserció social –CIRSO– (Generalitat de 
Catalunya) 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15 (AJG 
653/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
interinstitucional per a la reinserció social –CIRSO–  i NOMENAR l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins 
ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE la designació de la Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos 
Payà, efectuada per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15 
(AJG 653/15), com a representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de la 
Presidenta, en el Ple de la Comissió interinstitucional per a la reinserció social 
–CIRSO–. 
 
3.- NOMENAR la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla com a representant de la 
Diputació de Barcelona en el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la 
reinserció social –CIRSO–, per delegació del Sr. Castells. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Comissió interinstitucional per a 
la reinserció social –CIRSO– resta de la manera següent: 

 
Primer.- D’acord amb l’article 5.1.2.2 del Decret 98/2005, de 31 de maig, de 
creació de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social –CIRSO–, 
al President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, li 
correspon una de les vocalies en el Ple de la Comissió, sens perjudici que pugui 
delegar-la. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la 
reinserció social –CIRSO–, per delegació del Sr. President, la Il·lma. Sra. 
Meritxell Budó i Pla. 
 
Tercer.- Es proposa al Plenari de la Comissió que la Sra. Meritxell Budó i Pla 
s’integri com a vocal en la Comissió Permanent, d’acord amb l’art. 5.2 de la 
norma reguladora de la Comissió. 
 

Q).- Consorci de les Biblioteques de Barcelona 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15 (AJG 
549/15), com a Vicepresidenta del Consorci de les Biblioteques de Barcelona i 
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del seu Consell General, i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a 
substituir-la en aquests càrrecs. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’ens, l’Il·lm. 
Sr. Martí Pujol i Casals per ocupar, per delegació del Sr. Castells, la 
Vicepresidència del Consorci, i alhora del seu Consell General. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona al Consorci de les Biblioteques de 
Barcelona resta de la manera següent: 
 

Primer.- Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de les Biblioteques de Barcelona, els quals poden tenir o 
no la condició de Diputats/Diputades, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del 
Consorci, són: 

 
1. Il·lm. Rafael Homet i Ventayol 
2. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
4. Sra. Marta Cano Vers  
5. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
6. Sr. Òscar Pascual i Sorribes 

 
Segon.- D'entre les persones designades per al Consell General, els tres vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva, són: 

 
1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
2. Sra. Marta Cano Vers  
3. Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 

 
Tercer.- D’acord amb l’art. 6 dels estatuts del Consorci, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, li correspon la 
Vicepresidència del Consorci, i alhora del Consell General, sens perjudici que 
pugui delegar-la. Com a Vicepresident, formarà part, també, de la Comissió 
Executiva. 

 
En virtut de la delegació prevista, es designa l’Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals per 
ocupar la Vicepresidència del Consorci i alhora del Consell General, i en 
conseqüència, formarà part, també, de la Comissió Executiva. 
 

R).- Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
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Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de la Fundació, el 
Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller, per representar a la Diputació de 
Barcelona, per delegació del Sr. Castells, en el Patronat de la Fundació 
Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Privada Aula d’Alts 
Estudis d’Electes resta de la manera següent: 

 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Aula d’Alts Estudis d’Electes correspon al seu President, 
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord 
amb l’article 11 dels propis Estatuts de la Fundació. 
 

Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Aula d’Alts 
Estudis d’Electes, el qual pot tenir o no la condició de diputat, el Sr. Francesc 
Xavier Forcadell i Esteller, 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. 
 
S).- Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i NOMENAR 
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de la Fundació, el 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller, per representar a la Diputació de Barcelona, per 
delegació del Sr. Castells, en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals resta de la manera següent: 

 
Primer.- D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, a l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la 
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representació de la corporació en el Patronat de la Fundació, sens perjudici que 
pugui delegar-la. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, 
el Sr. Xavier Forcadell i Esteller, 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. 
 

T).- Fundació Internacional Olof Palme 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Internacional Olof Palme i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de la Fundació, la 
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, per representar a la Diputació de Barcelona, 
per delegació del Sr. Castells, en el Patronat de la Fundació Internacional Olof 
Palme. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Internacional Olof 
Palme resta de la manera següent: 

 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Internacional Olof Palme, correspon al seu President, Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb 
l’article 16.2 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 

Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Internacional Olof 
Palme, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. Meritxell 
Budó i Pla, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 

 
U).- Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents i NOMENAR 
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l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de la Fundació, la 
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, per representar la Diputació de Barcelona, per 
delegació del Sr. Castells, en el Patronat de la Fundació Privada per a 
l’Atenció a les persones dependents. 
 
3.- DESIGNAR com a patró suplent, en absència de la Sra. Budó, per 
representar la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
per a l’Atenció a les persones dependents el Sr. José Muñoz Luque. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Privada per a 
l’Atenció a les persones dependents resta de la manera següent: 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents correspon al 
seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui 
delegar-la, d’acord amb l’article 14 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció 
a les persones dependents, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la 
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, a qui es faculta per atorgar els documents 
públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per 
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa 
com a patró suplent, per absència del titular, el Sr. José Muñoz Luque. 
 

V).- Fundació Privada President Samaranch 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada President Samaranch i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de la Fundació, la 
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos Payà, per representar a la Diputació de 
Barcelona, per delegació del Sr. Castells, en el Patronat de la Fundació 
Privada President Samaranch. 
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3.- DESIGNAR com a patró suplent, en absència de la Sra. Fandos, per 
representar la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
President Samaranch el Sr. Daniel Laga Abizanda. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació 
Privada President Samaranch, d’acord amb els estatuts de l’ens i la 
modificació proposada, resta de la manera següent: 

 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada President Samaranch correspon al seu President, Excm. Sr. 
Marc Castells I Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb 
l’article 11 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada President 
Samaranch, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. 
Teresa Maria Fandos Payà, a qui es faculta per atorgar els documents públics i 
privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per 
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa 
com a patró suplent, en absència de la titular, el Sr. Daniel Laga Abizanda. 
 

W).- Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a Vicepresidenta 1ª de l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C. i NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la 
en aquest càrrec. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’ens, la Il·lma. 
Sra. Meritxell Budó i Pla, Vicepresidenta de l’Institut Infància i Adolescència 
de Barcelona, C. per delegació del Sr. Castells. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona, C., d’acord amb els estatuts de l’ens i la 
modificació proposada, resta de la manera següent: 

 
Primer.- D’acord amb l’art. 9 dels estatuts del Consorci, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, i sens perjudici que 
pugui delegar-ho, li correspon la Vicepresidència 1ª del Consorci, i com a tal és 
membre del Consell de Govern.  
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Fent ús d’aquesta possibilitat, es designa la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla per 
ocupar la Vice-Presidència 1ª del Consorci i formar part del Consell de 
Govern en representació de la Diputació de Barcelona. 
 

Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, els quals 
poden tenir o no la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci, són: 
 

1. Sra. Àngels Ponsa Roca 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 
3. Sr. José Muñoz Luque 

 

Tercer.- Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Comitè Executiu del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, d’entre les 
persones designades al Consell de Govern, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts 
del Consorci, per un període de dos anys, renovable per dos anys més si no es 
modifica abans la designació, són: 
 

1. Sr. José Muñoz Luque 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet Ventayol 

 

X).- Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya (Direcció 
General de Patrimoni–Àrea d’Herències) 

 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 
612/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Junta 
Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya, i NOMENAR l’Excm. 
Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació que ostentava 
fins ara. 
 

2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista en la norma de creació de 
l’ens, el Sr. Jordi Roca Ventura, com a representant de la Diputació de 
Barcelona en la Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya 
per delegació del Sr. Castells. 
 

3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la Junta Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb la norma de creació de l’ens i la modificació 
proposada, resta de la manera següent: 

 
Primer. La representació de la Diputació de Barcelona correspon al seu 
President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa (art. 13.1.f del Decret 244/1995, 
d’1 d’agost), sense perjudici que pugui delegar-se.  
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Segon. Es delega la representació de la Diputació de Barcelona en la Junta 
Distribuïdora d’Herències de la Generalitat de Catalunya en el Sr. Jordi 
Roca Ventura, Coordinador d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació, de l’Àrea de Presidència, com a vocal de la Junta d’acord amb 
l’article 13.1.f) del Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta 
Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la 
successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya. 

 
SEGON. REALITZAR les modificacions pertinents en la representació de la Diputació 
de Barcelona en els organismes que es detallen a continuació, derivades del canvi de 
responsabilitats del Sr. Salvador Gausa i Gascón en el si de la Diputació de 
Barcelona, en la forma següent: 
 
A).- Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques –IVÀLUA– 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Salvador Gausa i Gascon, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 
417/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Rector del 
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA” i 
NOMENAR la Sra. Montserrat Tordera i Vigas per a substituir-lo en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- NOMENAR el Sr. Xavier Bertrana i Horta com a representant suplent de la 
Diputació de Barcelona, en absència de la Sra. Tordera, en el Consell Rector del 
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA”. 
 

3.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en el Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
“IVÀLUA”, resta de la manera següent: 

 
Primer.- Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell Rector del Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques “IVÀLUA”, dels quals un ha de tenir la condició de diputat/ada i l’altre 
d’expert en l’àmbit de l’avaluació, d’acord amb l’art.  6.1,c.2) dels Estatuts de 
l’ens, són: 

 
1. Titular:   Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 
2. Titular:  Sra. Montserrat Tordera i Vigas 

Suplent: Sr. Xavier Bertrana i Horta 
 

Segon.- D’acord amb l’art. 6.1.b) dels Estatus del Consorci, i en base a la 
designació operada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
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Barcelona en sessió de data 26.10.17 (AJG 489/17), l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i 
Galbis ocupa la Vicepresidència del Consorci. 

 
B).- Fundació Privada Ernest Lluch 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Salvador Gausa i Gascon, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 28.04.16 (AJG 
154/16), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Patronat de 
la Fundació Privada Ernest Lluch i NOMENAR la Sra. Montserrat Tordera i 
Vigas per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Ernest Lluch, resta de la manera següent: 

 
Primer.- El vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de 
la Fundació Privada Ernest Lluch, el qual pot o no tenir la condició de 
diputat/ada, d’acord amb l’article 15 dels seus Estatuts, 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, és: 
 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
 
Segon.- Es designa la Sra. Montserrat Tordera i Vigas com a persona suplent 
del titular, l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot, per assistir a les reunions del 
Patronat, en absència d’aquest. 

 
C).- Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada –CIDOB– 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Salvador Gausa i Gascon, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 19.07.18 (AJG 
308/18), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Patronat de 
la Fundació Privada –CIDOB– i NOMENAR la Sra. Montserrat Tordera i Vigas 
per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
–CIDOB–, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada -CIDOB- correspon al seu President, Excm. Sr. Marc Castells 
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i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels 
propis Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i 
Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació Privada -CIDOB- el qual 
pot tenir o no la condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, a qui 
es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del 
càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- La Sra. Montserrat Tordera i Vigas substituirà la Sra. Budó en els 
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa i en la representació que ostenta. 

 
D).- Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Salvador Gausa i Gascon, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 29.10.15 (AJG 
549/15), com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de 
Catalunya, i NOMENAR la Sra. Montserrat Tordera i Vigas per a substituir-lo en 
la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Política Territorial i 
Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, resta de la manera 
següent: 

 
Els representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Política 
Territorial i Urbanisme de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb l’art. 5.3 c) del D68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i 
el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter 
col·legial, en relació a la DT 5ª, són: 

 
Titular: Sr. F. Xavier Forcadell Esteller 
Suplent : Sra. Montserrat Tordera i Vigas 

 
TERCER. DETERMINAR la participació de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord polític per a la 
millora de la qualitat de l’aire en a la conurbació de Barcelona, en els termes 
següents: 

 
Es designa la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona com a vocal 
en la Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord 
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polític per a la millora de la qualitat de l’aire en a la conurbació, la qual pot tenir 
o no la condició de diputat/ada, així com el seu respectiu suplent, d’acord amb el 
que disposa l’apartat 3r de l’Acord GOV/129/2017 de la Generalitat de Catalunya, 
de 19 de desembre. 
 
Les persones designades son: 
 

Titular:  Sra. Imma Pruna González 
Suplent:  Sr. Ramón Minoves Pujols 

 
QUART. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”  
 
El president, senyor Castells, dona la paraula al diputat senyor Duran, president del 
Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Bon dia, gràcies, senyor president. Bé, normalment a 
les últimes Juntes de Govern no diem res en aquest punt, de la representació de la 
Diputació en alguns organismes. En aquest cas concret té la seva lògica perquè és la 
substitució de la presidenta Conesa per vostè mateix, i també el cessament del 
Director del Gabinet de Presidència. Però, vostè quan va veient allà on està 
representat, és que arriba ara un punt que se li acaben les lletres de l’abecedari, com 
apareix al mateix dictamen. Per tant, creiem que cal una revisió sobre el retorn de la 
presència de la Diputació en aquests organismes, com hem dit, i hem afirmat 
repetidament. Gràcies.  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 197/2017, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per l’empresa Serveis Integrals d’Enginyeria i 
Arquitectura SIENA, SL, contra la resolució de la Diputació de Barcelona que 
aprovava l’acta de recepció del servei i la liquidació del contracte per a la 
redacció del projecte de millora de la carretera BV-5202 al terme municipal de 
Sant Julià de Vilatorta (exp. núm. 2017/8147).- 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. 5 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm.197/2017, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’empresa Serveis Integrals d’Enginyeria i Arquitectura SIENA, SL contra 
la resolució dictada pel President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de 22 de desembre de 2016, que aprovava l’acta de recepció del servei i la 
liquidació del contracte per a la redacció del projecte de millora de la carretera BV-
5202 pk 0+000 a pk 1+230, al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta. 
 
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, 
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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 
 

A C O R D S 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 197/2017, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per l’empresa Serveis Integrals d’Enginyeria i 
Arquitectura SIENA, SL, contra la resolució dictada pel President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 22 de desembre de 2016, que aprovava 
l’acta de recepció del servei i la liquidació del contracte per a la redacció del projecte 
de millora de la carretera BV-5202 pk 0+000 a pk 1+230, al terme municipal de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 280/2017-V, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Reale Seguros Generales, SA contra la resolució de 
la Diputació de Barcelona que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el dia 20 de gener de 2016, a la carretera BV-4601, a causa de la 
col·lisió contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm.  
2017/10117).- 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. 5 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 280/2017-V, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Reale Seguros Generales, SA contra la resolució de 16 de 
maig de 2017, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 20 de 
gener de 2016, en el vehicle amb matrícula XXX, per la carretera BV-4601, a causa de 
la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via 
 
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).  
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 280/2017-V, que desestima el recurs 
contenciós administratiu interposat per Reale Seguros Generales, SA contra la 
resolució de 16 de maig de 2017, que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 20 de gener de 2016, en el vehicle amb matrícula XXX, per la 
carretera BV-4601, a causa de la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre 
sobtadament a la via. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9672/2018, de data 26 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
289/2018-E, procediment ordinari, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX, 
contra el Decret de la Presidència núm. 4459/2018, d’11 de maig, pel qual es 
desestimava el recurs potestatiu de reposició formulat contra el Decret 
1029/2018, de 15 de febrer que, al seu torn, desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial en relació amb els danys i perjudicis derivats dels 
fets ocorreguts a la Casa Provincial de Maternitat de Barcelona, amb motiu de 
l’ingrés de la senyora X per donar a llum la seva primera filla. (exp. núm. 
2018/13946).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 

 
“Mitjançant ofici de 26 de juliol de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu número 289/2018-E, procediment 
ordinari, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra el Decret de Presidència 
núm. 4459/2018, d’11 de maig, pel qual es desestimava el recurs potestatiu de 
reposició formulat contra el Decret 1029/2018, de 15 de febrer de 2018, que al seu torn 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació amb els danys i 
perjudicis derivats dels fets ocorreguts a la Casa Provincial de Maternitat de 
Barcelona, amb motiu de l’ingrés de la senyora XXX per donar-hi a llum la seva 
primera filla, XXX, que va néixer el 6 de novembre de 1970. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la corporació ha emès informe 
que es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos corporatius, en 
compliment de 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. 
 
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-ne la 
defensa i representació en 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 1/2018, 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 de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 289/2018-E, procediment 
ordinari, interposat per les senyores XXX, XXX i XXX contra el Decret de Presidència 
núm. 4459/2018, d’11 de maig, pel qual es desestimava el recurs potestatiu de 
reposició formulat contra el Decret 1029/2018, de 15 de febrer de 2018, que al seu torn 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial en relació amb els danys i 
perjudicis derivats dels fets ocorreguts a la Casa Provincial de Maternitat de 
Barcelona, amb motiu de l’ingrés de la senyora XXX per donar-hi a llum la seva 
primera filla, XXX, que va néixer el 6 de novembre de 1970 
 
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 hi té adscrits i 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.” 
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6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9905/2018, de data 1 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
236/2018-D, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 
16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/12484).- 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. 8 de Barcelona, mitjançant ofici 4 de juliol de 
2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 236/2018-D, procediment abreujat, interposat 
pel senyor XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2018-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona.  
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
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.” 

 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyor president. Amb aquest 
decret, el número 6, hi ha fins a deu decrets per a la compareixença de la Diputació al 
Jutjat, en relació amb el premi per anys de servei. Ens agradaria saber què en pensa 
la Diputació d’aquestes compareixences i de les reclamacions que es fan en aquests 
decrets. Gràcies.  
 

A continuació intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Gràcies. Bon dia. 
Molt breument, perquè al final això és una qüestió que ve a partir d’un informe de la 
Sindicatura de Comptes. Hi ha una diferència de criteri entre el que diu la Sindicatura 
de Comptes i el que feia la Diputació fins a aquell moment. Evidentment, s’ha de 
modificar la qüestió dels premis per una raó important, que és aquesta visió de la 
Sindicatura de Comptes. Fem la proposta i posem mesures alternatives per tal que els 
treballadors i treballadores no perdin part del que havien aconseguit durant molts anys, 
o que havien tingut durant molts anys. I, evidentment, malgrat estem arribant a acords 
de com es tracta aquesta qüestió, a partir del 2019; ells reclamen que ha passat l’any i  
que això no ha estat possible. Per tant, entenem que és un recurs que perfectament 
poden utilitzar els treballadors i treballadores però que no podem afrontar d’una altra 
manera que no sigui la de modificar allò que fèiem, perquè la Sindicatura ens ho ha 
marcat. Per tant, tenen tot el dret a fer-ho. Teníem coneixement de que això seria així i 
haurem d’esperar si els jutges acaben donant la raó a la Diputació, o acaben donant la 
raó als treballadors.  
 

7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10399/2018, de data 10 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
253/2018-V, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, i la Secció Sindical 
de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, contra el Decret de 16 d’abril de 
2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys de 
serveis (exp. núm.  2018/15495).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, 
que és del tenor següent: 
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, mitjançant ofici 12 de 
setembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 253/2018-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX i la Secció Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 253/2018-V, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX i la Secció Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya contra la Diputació de Barcelona.  
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
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.” 
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8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10398/2018, de data 10 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
332/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/15407).- 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. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 10 de 
setembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 332/2018-E, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
de la Diputació de Barcelona. 
 

Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 332/2018-E, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
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.” 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10261/2018, de data 9 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
250/2018-D, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 
16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/13488).- 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. 1 de Barcelona, mitjançant ofici 16 de juliol de 
2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 250/2018-D, procediment abreujat, interposat 
pel senyor XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 250/2018-D, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
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.” 

 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10396/2018, de data 10 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
256/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 
16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/14879).- 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. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de juliol 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2018-A, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 
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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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 256/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
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.” 

 

11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10397/2018, de data 10 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
290/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/16094).- 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. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de 
setembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2018-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 290/2018-2B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
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.” 

 
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10258/2018, de data 9 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
310/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
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Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/15807).- 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 6 de setembre 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 310/2018-D, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 310/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
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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.” 

 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10580/2018, de data 16 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
325/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret 
de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/16090).- 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. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 19 de 
setembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 325/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 325/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
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.” 

 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10310/2018, de data 9 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
194/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/12236).- 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. 1 de Barcelona, mitjançant ofici 26 de juny de 
2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 194/2018-A, procediment abreujat, interposat 
per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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.  
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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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 194/2018-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
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.” 

 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10307/2018, de data 9 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
291/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/13948).- 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. 13 de Barcelona, mitjançant ofici 27 de juliol 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 291/2018-A, procediment abreujat, 
interposat per la senyora XXX contra el Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, de la 
Diputació de Barcelona. 
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, 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 1/2018, 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 de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 291/2018-A, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
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.” 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  

 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2018, l’aprovació de la minuta de conveni entre 
la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
per col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera als municipis 
de la demarcació de Barcelona (2018/15155).- La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona té com a finalitat promoure i 
executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la 
cultura i, més específicament, de l’operística, promovent l’afecció a l’art de l’òpera en 
totes les manifestacions i organitzant activitats i representacions d’òpera, dansa i 
concerts, així com altres manifestacions culturals. 
 
2. La Diputació de Barcelona és sòcia de la Societat del Gran Teatre del liceu i a més, 
forma part dels òrgans de govern del Consorci i la Fundació juntament amb altres 
institucions públiques, entre d’altres, el Ministeri de Cultura, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Després de l’incendi de 1994, la Societat i el Consorci del Gran Teatre del Liceu, 
integrat per les administracions interessades, van assolir l’acord que fes possible la 
continuïtat el Teatre, així com el reconeixement a favor dels socis de la Societat del 
Gran Teatre del Liceu d’un dret de servitud personal sobre les llotges i butaques 
assignades a cadascun. 
 
3. La Diputació, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local li 
confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració amb d’altres institucions 
catalanes, amb l’objectiu comú de servir els interessos de caràcter general que afecten 
al conjunt dels ciutadans, i participant en projectes d’interès general dins del marc de 
la cultura, i l’educació en el seu àmbit territorial. 
 
4. La Diputació de Barcelona està interessada en afavorir l’accés a la cultura i 
contribuir en el desenvolupament social dels ciutadans del seu territori. Amb aquesta 
finalitat la Diputació té la voluntat de col·laborar en diferents iniciatives per acostar el 
Liceu a la ciutadania.  
 
5. Una iniciativa es concreta en el projecte “Liceu al territori”, que inclou dues accions 
principals, una consistent en efectuar conferències per a la divulgació de la cultura 
operística arreu del territori de Catalunya, i l’altre consistent en la celebració de 
l’esdeveniment anual anomenat “Liceu a la fresca”, que consisteix en la projecció en 
pantalles de grans dimensions situades a diferents emplaçaments públics dels 
municipis participants de l’òpera que es representa en aquella mateixa nit en el Gran 
Teatre del Liceu, mitjançant la seva retransmissió en directe. Aquest projecte ha 
esdevingut la festivitat de l’òpera per excel·lència i en l’última edició van participar-hi 
més de 400 municipis catalans.  
 
6. L’altra iniciativa permetrà complementar i aprofundir en el coneixement i difusió del 
gènere operístic als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
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Amb aquesta finalitat vol posar a disposició localitats sobre les quals té un dret de 
servitud personal, per tal que usuaris que participin en les activitats de les biblioteques 
relacionades amb l’àmbit de l’òpera, la música o les arts escèniques en general, 
puguin assistir a funcions operístiques, i amb aquesta iniciativa afavorir l’accés de la 
ciutadania a la cultura, als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural i artístic 
d’acord amb el mandat que l’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça 
als poders públics. 
 

Ateses les sinergies que les uneixen, la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu tenen un interès comú en col·laborar en aquesta iniciativa. És per 
això, que desitgen formalitzar, en el present document, un conveni de col·laboració de 
conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 

Fonaments de dret 
 

El mandat que l’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça als poders 
públics d’emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés 
a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, 
industrial i artístic de Catalunya. 
 

L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 

L’article 52.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en relació amb la convalidació. 
  

D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa que consta a 
l’expedient. 
 

La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4 
j.3) 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 de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018 i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018,.  
 

En virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONVALIDAR, amb efectes 1 de gener, l’aprovació de la minuta de conveni 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona 
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per col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera als municipis de la 
demarcació de Barcelona, que es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA PER COL·LABORAR EN DIVERSES 
ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÒPERA ALS MUNICIPIS DE LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 
INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel seu  President, 
Marc Castells i Berzosa, i facultat en virtut 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 de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol 
de 2018; i assistit per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol 
de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA, (d’ara endavant, el Liceu), 
representada pel senyor Valentí Oviedo Cornejo, major d’edat, amb DNI núm. XXX, en 
qualitat de Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb NIF G-60754223 
i domicili a la Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut de l’escriptura de poder 
atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel- Àngel Martínez García en data 8 
d’octubre de 2013, i amb número de protocol 1.795. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per convenir, i de comú acord 
fan constar els següents, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona té com a finalitat promoure i executar 
totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més 
específicament, de l’operística, promovent l’afecció a l’art de l’òpera en totes les 
manifestacions i organitzant activitats i representacions d’òpera, dansa i concerts, així com 
altres manifestacions culturals. 
 
2. La Diputació de Barcelona és sòcia de la Societat del Gran Teatre del Liceu i a més, 
forma part dels òrgans de govern del Consorci i la Fundació juntament amb altres 
institucions públiques, entre d’altres, el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Després de l’incendi de 1994, la Societat i el Consorci del Gran Teatre del Liceu, integrat per 
les administracions interessades, van assolir l’acord per fer possible la continuïtat del 
Teatre, així com el reconeixement a favor dels socis de la Societat del Gran Teatre del Liceu 
d’un dret de servitud personal sobre les llotges i butaques assignades a cadascun. 
 
3. La Diputació, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local li 
confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració amb d’altres institucions 
catalanes, amb l’objectiu comú de servir els interessos de caràcter general que afecten al 
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conjunt dels ciutadans, i participant en projectes d’interès general dins del marc de la 
cultura, i l’educació en el seu àmbit territorial. 
 
4. La Diputació de Barcelona està interessada en afavorir l’accés a la cultura i contribuir en 
el desenvolupament social dels ciutadans del seu territori. Amb aquesta finalitat la Diputació 
té la voluntat de col·laborar en diferents iniciatives per acostar el Liceu a la ciutadania.  
 
5. Una iniciativa es concreta en el projecte “Liceu al territori”, que inclou dues accions 
principals, una consistent en efectuar conferències per a la divulgació de la cultura 
operística arreu del territori de Catalunya, i l’altre consistent en la celebració de 
l’esdeveniment anual anomenat “Liceu a la fresca”, que consisteix en la projecció en 
pantalles de grans dimensions situades a diferents emplaçaments públics dels municipis 
participants de l’òpera que es representa en aquella mateixa nit en el Gran Teatre del Liceu, 
mitjançant la seva retransmissió en directe. Aquest projecte ha esdevingut la festivitat de 
l’òpera per excel·lència i en l’última edició van participar-hi més de 400 municipis catalans.  
 
6. L’altra iniciativa permetrà complementar i aprofundir en el coneixement i difusió del 
gènere operístic als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Amb aquesta finalitat vol posar a disposició localitats sobre les quals té un dret de servitud 
personal, per tal que usuaris que participin en les activitats de les biblioteques relacionades 
amb l’àmbit de l’òpera, la música o les arts escèniques en general, puguin assistir a funcions 
operístiques, i amb aquesta iniciativa afavorir l’accés de la ciutadania a la cultura, als béns i 
serveis culturals i al patrimoni cultural i artístic d’acord amb el mandat que l’article 44.5 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça als poders públics. 
 
7. Ateses les sinergies que les uneixen, la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu tenen un interès comú en col·laborar en aquesta iniciativa. És per això, que 
desitgen formalitzar, en el present document, un conveni de col·laboració de conformitat 
amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
8. La Diputació de Barcelona trametrà el present 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. 
 
9. La minuta de conveni ha estat aprovada per Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió de data .......... de 2018. 
 
Per tot això, 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 
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Mitjançant el present conveni es fixen el termes de la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona amb el Liceu per a la promoció de l’òpera als municipis de la demarcació de 
Barcelona al llarg de l’any 2018.  
 
Aquesta col·laboració es fonamentarà principalment en tres activitats: 
 

a) Portar a terme el projecte “Liceu a la Fresca” pels diferents municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

b) Portar a terme conferències per a la divulgació de la cultura operística arreu dels 
municipis de la demarcació de Barcelona. 

c) Complementar i aprofundir en el coneixement i difusió del gènere operístic als usuaris 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals 

 
Segon. Compromisos de les parts 
 
El Liceu amb aquest conveni es compromet a: 
 

- Decidir juntament amb la Diputació de Barcelona, a través de la comissió de 
seguiment prevista en el pacte tercer d’aquest conveni, els municipis on portar el seu 
projecte de “Liceu a la fresca”. Un cop decidits els municipis, organitzarà 
l’esdeveniment i aportarà les infraestructures necessàries per a la seva execució. 

 

- Realitzar diverses conferències pel territori entre diferents municipis de la demarcació 
de Barcelona que tenen vincle amb el Liceu, i també podrà organitzar en les 
Biblioteques de la Xarxa de Biblioteques aquestes activitats per donar a conèixer 
l’òpera i l’oferta artística del Liceu. 

 

- Decidir la possible organització de visites guiades al teatre pels usuaris dels clubs de 
lectura de la Xarxa de Biblioteques que treballin la música o les arts escèniques 
durant els mesos d’octubre i novembre de l’any 2018. L’organització, coordinació, 
preu i altres qüestions relacionades amb aquestes visites, en cas que es realitzin, 
seran decidides per part de la comissió de seguiment. 

 

- Oferir als usuaris de la xarxa de Biblioteques Municipals un descompte del 5% sobre 
el preu de les entrades dels espectacles de la temporada estable del teatre per als 
mesos d’octubre i novembre de l’any 2018, a excepció de tots els espectacles de la 
programació d’El Petit Liceu. Els usuaris que vulguin gaudir d’aquest descompte 
hauran d’acreditar-se presentant el carnet titular de la xarxa de Biblioteques 
Municipals a les taquilles del Liceu (a La Rambla, 51). 

 

Aquest descompte tindrà les següents condicions: 
 

 Descompte no acumulable pels abonats del Liceu ( o el benefici d’abonats o el 
d’usuari de biblioteques). 

 Per totes les zones de la Sala  

 Sense límit de compra d’entrades 
 

- Oferir als usuaris de la xarxa de Biblioteques Municipals  promocions especials, en 
determinades zones del teatre.  
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- Una promoció per assistir a l’òpera Candide per al 18 d’octubre de 2018 en les zones 
2b a 4 del Teatre. 

 

- Facilitar a la Diputació i a les biblioteques participants en el projecte, links gravacions, 
etc., que en definitiva serviran per difondre més aquest gènere. 

 

La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

- Efectuar una aportació de 150.000 € a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per 
donar suport als diferents projectes exposats en el pacte primer amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/91200/48900. Aquest import es distribuirà de la 
manera següent: 

 

 La quantitat de 75.000 € es farà efectiva a la signatura del conveni. 

 La quantitat restant de 75.000 € es farà efectiva abans del 15 de desembre de 
2018 prèvia presentació d’un informe per part de la comissió de seguiment prevista 
en el pacte tercer de les actuacions realitzades, i de la correcta aplicació dels fons 
compromesos per part de la Diputació en virtut d’aquest conveni. Aquest informe 
haurà d’incorporar informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i ingressos vinculats al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni amb 
el compte justificatiu corresponent. Així mateix haurà d’incorporar el llistat de les 
biblioteques, localitats, dates i funcions a les que hagin assistit.  

 
Abans de la finalització del conveni, la comissió de seguiment haurà de presentar un 
informe amb totes les activitats dutes a terme i els resultats obtinguts. 

 
- Decidir juntament amb el Liceu, a través de la comissió de seguiment, els municipis 

on portar el projecte de “Liceu a la fresca”.   
 
- Col·laborar amb els municipis participants en l’esdeveniment “Liceu a la Fresca” per a 

la seva correcta execució. 
 
- Fer difusió del projecte “Liceu a la Fresca” a través del Butlletí de la Diputació i a 

través de la pàgina web. 
 
- Oferir la possibilitat d’assistir a les conferències que faci el Liceu sobre determinades 

òperes als municipis de la demarcació de Barcelona a través dels teatres municipals. 
 
- Fer difusió de les conferències esmentades a l’anterior punt, a través dels butlletins 

digitals de Biblioteques i altres mitjans habituals de biblioteques, xarxa de cultura i a 
través del Butlletí i la pàgina web de la Diputació de Barcelona. 

 
Tercer. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Per tal de vetllar per l’execució d’aquest conveni, es constitueix una comissió de seguiment, 
vigilància i control integrada pels representants següents de cadascuna de les parts 
signatàries. 
 
Per part de la Diputació de Barcelona la comissió de seguiment estarà formada per: 
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- La gerent de Serveis de Biblioteques   
- La directora de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència. 
- Un representant de la Gerència de Cultura. 

 
Per part del Liceu els representants que formaran part de la comissió de seguiment seran: 
 

- Un representant de l’Àrea de Relacions Institucionals. 
- Un representant de l’Àrea de Finances 

 
La Comissió tindrà, entre altres, les funcions següents: 
 

- Decidir els municipis per portar el projecte “Liceu a la Fresca”. 
- Decidir a quines funcions operístiques assistiran els usuaris dels clubs de 

biblioteques, quins són els clubs que treballaran aquestes funcions. 
- Decidir, en cas que es realitzin, com es programaran les visites guiades, la seva 

coordinació, cost de les visites, i altres qüestions derivades de la seva organització. 
- Decidir les dates, municipis i altres qüestions que vagin sorgint en relació amb les 

conferències d’òpera que impartirà el Liceu. Sobre aquestes qüestions es realitzarà 
un informe per part de la comissió de seguiment on es detallaran les accions 
concretes a desenvolupar. 

- Estudiar i aprovar les accions concretes, i altres aspectes necessaris pel compliment 
de les finalitats del conveni. 

  

La Comissió es reunirà amb la periodicitat que estableixin els seus membres i, com a mínim, 
un cop abans de l’inici de les actuacions i un cop quan hagin finalitzat. No obstant, a petició 
de qualsevol de les dues parts, la comissió es podrà reunir per tractar qualsevol tema o 
resoldre qualsevol qüestió que es derivi del conveni. 
 

Quart. Protecció de dades  
 

Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present 
conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per 
tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 

Cinquè. Informació de publicació del conveni 
 

Ambdues parts, en compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicaran les dades relatives al 
present conveni a les seves respectives webs. 
 

Sisè. Vigència 
 

El present conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2018 fins al 15 de desembre de 
2018. 
 

Setè. Causes de resolució 
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Seran causa d’extinció del present conveni: 
 

- L’incompliment d’obligacions que per a cada part dimanen d’aquest conveni, sense 
perjudici de les responsabilitats en que es pugui incórrer. 

- El transcurs del termini previst. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 

 
Vuitè. Modificacions 
 
El present conveni anul·la i deixa sense efecte qualsevol acord previ que, relatiu a l’objecte 
del present acord, haguessin establert les parts amb anterioritat a la data del seu 
atorgament. 
 
Qualsevol modificació dels pactes i condicions establerts en el present conveni haurà 
d’ésser realitzada per escrit i degudament signada per ambdues parts. 
 
Novè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
I, com a prova de conformitat, les respectives parts signen aquest conveni “ 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros) a favor de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/91200/48900 de la Direcció de Serveis de Suport a 
la Coordinació General del pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2018. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d’ajuts de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua 
mitjançant camions cisternes” del Programa complementari per a l'execució 
d'actuacions d'abastament d'aigua en baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 2018/0009786).- La Junta, de conformitat 
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amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de juliol de 2018, 

va aprovar, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el Programa 
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, el 
seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 317/18). 

 
2. La finalitat d’aquest programa és contribuir, mitjançant la concessió d’ajuts 

econòmics en règim de concurrència competitiva, a la millora general de la qualitat, 
la innovació i l’eficiència de les xarxes locals d’abastament en baixa dels municipis 
de la demarcació de Barcelona, especialment en els àmbits on s’han produït 
problemes que afecten la disponibilitat del recurs i la gestió sostenible de l’aigua per 
a usos municipals. 

 
3. El pressupost màxim amb què es dota el programa és de 6.000.000,00 euros dels 

quals 2.000.000,00 euros s’imputen al pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona per al 2018 i 4.000.000,00 euros a l’anualitat 2019. El pressupost del 
programa es distribueix entre sis línies de suport següents: 

 
a. Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”, adreçada a garantir 

la redistribució de les zones d’abastament per a reduir les pèrdues, la instal·lació 
de vàlvules, d’equips de mesura i control, i de sistemes telemàtics d’optimització i 
de monitorització així com les obres relacionades amb aquestes instal·lacions. 
Dotada amb un import de 600.000,00 euros, dels quals 100.000,00 són a càrrec 
de l’exercici 2018 i 500.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2019. 

 
b. Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, amiant, fibrociment, 

PVC i altres materials”, que finança els treballs i materials necessaris per a la 
renovació de les xarxes que han finalitzat el seu període d’amortització. Dotada 
amb una quantia de 2.500.000,00 euros, dels quals 500.000,00 euros són a 
càrrec de l’exercici 2018 i 2.000.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2019. 

 
c. Línia 3 “Nova construcció o ampliació de la xarxa d’abastament en baixa”, 

adreçada a contribuir al finançament dels treballs i materials que siguin 
necessaris per a la instal·lació de noves xarxes. Dotada amb un import de 
2.000.000,00 euros, dels quals 700.000,00 són a càrrec de l’exercici 2018 i 
1.300.000,00 euros a càrrec de l’exercici 2019. 

 
d. Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments 

municipals”, que finança actuacions en instal·lacions de recollida i aprofitament 
d’aigües pluvials, en instal·lacions per la reutilització d’aigües grises, en 
instal·lacions de reutilització d’aigües procedents de piscines públiques i en 
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projectes integrals d’estalvi d’aigua. Dotada amb un import de 200.000,00 euros, 
dels quals 100.000,00 són a càrrec de l’exercici 2018 i 100.000,00 euros a càrrec 
de l’exercici 2019. 

 
e. Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”, que finança 

instal·lacions per l’aprofitament d’aigües de pluja i de sistemes de pous en desús 
destinats a reg i neteja. Dotada amb un import de 200.000,00 euros, dels quals 
100.000,00 són a càrrec de l’exercici 2018 i 100.000,00 euros a càrrec de 
l’exercici 2019. 

 
f. Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”, la qual té 

per objecte fer front a una situació documentada de desabastament per manca 
de recursos. Dotada amb un import de 500.000,00 euros a càrrec de l’exercici 
2018. 

 
4. El 25 de setembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i es 

va procedir a instruir les sol·licituds presentades. La resolució, d’acord amb l’article 
25 del règim del programa, es realitza en dues fases: les sol·licituds corresponents 
a les Línies 1 a 5 s’han de resoldre en el termini màxim de tres mesos des de la 
data en què finalitza el termini de sol·licitud, mentre que les corresponents a la Línia 
6, que és la línia objecte de resolució en el present dictamen, degut a què el termini 
d’execució i justificació d’aquesta línia és menor, s’han de resoldre en un màxim de 
dos mesos. 

 
5. El responsable del procediment d’instrucció és la Gerència de Serveis de Medi 

Ambient, sota la direcció de la coordinació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Per 
a la valoració de les sol·licituds s’han establert en el règim els criteris objectius 
quantificables, amb la seva corresponent puntuació, amb la finalitat de seleccionar 
aquells projectes que produeixen màxim impacte al territori i la població destinatària 
del servei i que comptin amb viabilitat tècnica acreditada pel que fa a la seva 
execució. Per a la línia 6, d’acord amb l’apartat 22.6.f) del règim del Programa, el 
criteri de valoració és el següent: 
 
Línia 6 “Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes”: 

 
Criteri Mètode de càlcul i indicador 

Rendiment de la xarxa (de 0 a 100 
punts). 

Cabal total facturat en baixa dividit pel cabal 
total registrat en alta multiplicat per 100. 

 
6. Igualment, el règim del programa també estableix, d’una banda, l’obligació que les 

sol·licituds assoleixin una puntuació mínima per a poder rebre ajut i, de l’altra, un 
percentatge de finançament de les sol·licituds presentades que oscil·la entre el 60 
per cent i el 100 per cent en funció de la puntuació obtinguda. Pel que fa a la línia 6, 
l’apartat 22.9.b) del règim determina el següent: 
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- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser objecte 
de suport econòmic és de 20 punts. 

- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 90 punts se’ls assignarà 
un 90% de l’import sol·licitat. 

- En cas d’obtenir més de 90 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a aquesta 
puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per l’import sol·licitat 
(ajustat a l’import màxim de concessió per ens local establert en 75.000 euros) i 
dividint per 100. 

 
7. En base a tot l’anterior, la gerent de Serveis de Medi Ambient, en data 16 d’octubre 

de 2018, ha emès el corresponent informe d’instrucció dels ajusts sol·licitats en el 
marc de la Línia 6 del programa, que conté l’explicació de la forma com s’han 
ponderat dels criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la 
instrucció. A continuació, es fa una reproducció parcial d’aquest amb relació a la 
valoració i proposta: 

 
“[...] 
 
2. Valoració de les sol·licituds. 
 

S’han presentat 4 sol·licituds en aquesta línia 
 

 
Núm. exp. PMT 

Subirats 1840041373 

Marganell 1840041186 

Castellolí 1840040494 

Molins de Rei 1840041193 

 
Per a valorar les sol·licituds, el centre gestor: 

 
- Ha valorat que les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu del recurs, i que 

compleixen tots els requisits establerts en el règim. No n’hi ha cap desestimada per 
l’incompliment de requisits. 

- Tampoc no hi ha hagut en el transcurs del procediment cap desistiment. 
- Ha valorat el grau d’assoliment de cada criteri d’acord amb la seva puntuació màxima 

establerta en les bases de la convocatòria. 
 

a) En primer lloc, s'ha dut a terme la puntuació dels projectes o actuacions d’abastament 
en baixa a realitzar amb la finalitat de concretar l'import a concedir a cada destinatari. 
Per a realitzar aquesta valoració s'han aplicat els criteris per a la valoració que es 
defineixen a les bases de la convocatòria per a aquesta línia detallats a l’article 22. 

 
Càlcul d’indicadors i puntuació (article 22.6.f) 

 
Criteri: Rendiment de la xarxa. Mètode de càlcul i indicadors: cabal total facturat en 
baixa dividit pel cabal total registrat en alta. 
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D'acord amb el rendiment (%), s'assignarà un valor o puntuació de 0 a 100 punts. 
 

 
Núm. exp. 
PMT 

Cabal total 
facturat en 
baixa (m3/any) 

Cabal total 
registrat en 
alta (m3/any) 

Indicador 
Rendiment de 
la xarxa (%) 

Puntuació 

Subirats 1840041373 160752 320270 50,19 50,19 

Marganell 1840041186 4367,4 7158 61,02 61,02 

Castellolí 1840040494 53.639 53.639 100 100 

Molins de Rei 1840041193 1.305.758 1.584.249 82,42 82,42 

 
Càlcul de l’import concedit (article 22.9) 

 
La conversió dels punts obtinguts en imports econòmics s’efectuarà en base al 
procediment següent: 

 
- L’import de la subvenció pot oscil·lar entre el 90% i el 100% de l’import sol·licitat. 
- La puntuació mínima que ha d’assolir una actuació per tal de poder ser objecte de 

suport econòmic és de 20 punts. 
- A les sol·licituds valorades amb una puntuació inferior a 90 punts se’ls assignarà 

un 90% de l’import sol·licitat. 
- En cas d’obtenir més de 90 punts, l’import de l’ajut serà proporcional a aquesta 

puntuació. Es calcularà multiplicant la puntuació obtinguda per l’import sol·licitat 
(ajustat a l’import màxim de concessió per ens local establert en 75.000 euros) i 
dividint per 100. 

 
3. Proposta 
 

SOL·LICITUDS ESTIMADES 
 

 
Núm. exp. PMT Punts 

Import 
sol·licitat 
EUR 

Percentatge 
Import 
concedit 
EUR 

Subirats 1840041373 50,19 2.594,13 90% 2.334,72 

Marganell 1840041186 61,02 3.176,55 90% 2.858,90 

Castellolí 1840040494 100,00 7.424,00 100% 7.424,00 

Molins de Rei 1840041193 82,42 75.000 90% 67.500,00 

 
SOL·LICITUDS DESESTIMADES 
No n’hi ha cap 
 

SOL·LICITUDS DESESTIMADES PER DESISTIMENT DE L’ENS O INCOMPLIMENT 
DELS REQUISITS 
No n’hi ha cap”. 

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

col·legiat a què es refereix l’article 24 del règim. De les decisions adoptades en 
aquesta reunió, celebrada en data 9 d’octubre de 2018, se n’ha estès acta, la qual 
s’incorpora a l’expedient. 
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9. L’òrgan ha validat el resultat de la instrucció de la Línia 6 “Aportacions externes 

d’aigua mitjançant camions cisternes” plasmat en l’esmentat informe, amb la qual 
cosa es pot procedir a resoldre el procediment de concessió d’ajuts. 

 
10. En un altre ordre de coses, com s’observa a l’informe esmentat, l’import que es 

proposa concedir en el marc de la Línia 6 és de 80.117,62 euros, mentre que el 
pressupost que es va preveure per la línia era de 500.000,00 euros. 

 
11. Atès que l’article 12.4 del règim del programa preveu que, en el cas que un cop 

instruïdes les sol·licituds es determini l’existència de crèdit pendent d’assignació 
en relació amb les línies de suport Línia 1, Línia 4, Línia 5 i Línia 6, aquest crèdit 
es podrà destinar a incrementar la dotació corresponent a la Línia 2 i la Línia 3, en 
un percentatge del cinquanta per cent per a cadascuna d’aquestes dues línies. 
Aquesta redistribució operarà com un màxim i només es podrà dur a terme entre 
línies de suport dins un mateix any, respectant, en tot cas, els imports màxims 
establerts per a cadascuna de les anualitats. 

 
12. Així doncs, del saldo existent a la Línia 6, 419.882,38 euros, es pot destinar un 

màxim d’un 50 per cent, és a dir, 209.941,19 euros, a la Línia 2, amb la qual cosa 
cal procedir a aquesta redistribució. Pel que fa a Línia 3, aquesta, vist el volum de 
sol·licituds presentades, no té necessitat de suplementació. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data de 9 de juliol de 2018, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data d’11 de juliol de 2018, atribueix a 
la Junta de Govern la competència per a l’aprovació 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. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts de la Línia 6 “Aportacions 
externes d’aigua mitjançant camions cisternes” del Programa complementari per a 
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” i, en conseqüència, aprovar els següents ajuts, d’acord 
amb l’informe d’instrucció emès per la Gerència de Serveis de Medi Ambient, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens local NIF 
Import 

concedit (EUR) 
Núm. exp. 

PMT 
Codi XGL Puntuació 

Operació 
comptable 

Posició 
Aplicació 

pressupostària 

Ajuntament 
de 

Castellolí 
P0806200B 7.424,00 1840040494 18/X/262237 100,00 1803004161 3 G/50500/17210/46262 

Ajuntament 
de 

Marganell 
P0824200J 2.858,90 1840041186 18/X/262236 61,02 1803004161 2 G/50500/17210/46262 

Ajuntament 
de Molins 

de Rei 
P0812200D 67.500,00 1840041193 18/X/262238 82,42 1803004161 4 G/50500/17210/46262 

Ajuntament 
de Subirats 

P0827300E 2.334,72 1840041373 18/X/262235 50,19 1803004161 1 G/50500/17210/46262 

         

  80.117,62       
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Segon. DISPOSAR una despesa 80.117,62 € (vuitanta mil cent disset euros amb 
seixanta-dos cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/46262 
del vigent pressupost corporatiu 2018. 
 

Tercer. ALLIBERAR la quantia de 419.882,38 € (quatre-cents dinou mil vuit-cents 
vuitanta-dos euros amb trenta-vuit cèntims) amb càrrec a l’aplicació 
G/50500/17210/46262 del pressupost corporatiu 2018 (operació comptable núm. 
1802900438). 
 

Quart. AUTORITZAR una despesa de 209.941,19 € (dos-cents nou mil nou-cents 
quaranta-un euros amb dinou cèntims) amb càrrec a l’aplicació G/50500/17210/76262 
del pressupost corporatiu 2018 (operació comptable núm. 1802000280). 
 

Cinquè. APROVAR la redistribució de la quantia total entre les línies 2 “Renovació de 
xarxes antigues en baixa de plom, amiant, fibrociment, PVC i altres materials” i 6 
“Aportacions externes d’aigua mitjançant camions cisternes” del Programa 
complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 2018, com 
a conseqüència de l’excedent referit en els fets 10 a 12 de la part expositiva del 
present dictamen: 
 

Línia de suport 
Quantia inicial 
2018 (euros) 

Variació respecte 
de quantia inicial 

2018 (euros) 

Quantia definitiva 
2018 (euros) 

Línia 2 “Renovació de 
xarxes antigues en baixa de 
plom, amiant, fibrociment, 

PVC i altres materials” 

500.000,00 +209.941,19 709.941,19 

Línia 6 “Aportacions 
externes d’aigua mitjançant 

camions cisternes” 

500.000,00 -419.882,38 80.117,62 

 

Sisè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 

Setè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 25.4 del règim del 
Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa 
2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dictamen 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de 
concurrència competitiva.” 

 

El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyor president. Bé, en 
aquest cas, felicitar-nos per aquest dictamen perquè finalment es dedicaran dos-cents 
nou mil, nou-cents quaranta-un euros més a la qüestió de la lluita contra l’amiant, la 
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substitució, amb un total de set-cents nou mil, aquest mateix any 2018. De la mateixa 
manera hi ha hagut una reducció important de la quantitat de diners dedicats a 
finançar els camions cisternes. No estem en època de sequera però, tal com li hem 
reclamat, i li reclamem, i li reclamarem, des de la Diputació de Barcelona s’estan 
finançant actuacions que van contràriament al que podríem dir la lluita contra el canvi 
climàtic. Gràcies.  
 
El president, senyor Castells (CIU), diu: Gràcies a vostè. Estem contents també, com 
vostè, de saber que aquell programa complementari de sis milions d’euros, dos milions 
en el pressupost de 2018, i quatre en el 2019, que estan fase d’anàlisi, properament, 
en aquesta Junta de Govern, tinc la seguretat que podrem veure els resultats de les 
demandes dels ajuntaments, molt necessàries, amb una lluita, com vostè deia, contra 
l’amiant; i que vostè en va fer una bandera, i que nosaltres vam acollir i recollir i que, 
per tant, estic segur que això serà molt bo per a tota la demarcació. Moltes gràcies.  

 

Servei de Programació 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del segon trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 
2018/9255).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar 
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves 
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les 
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les 
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius. 
 
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es 
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de 
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació 
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen 
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos 
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors 
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del 
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.  
 
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 
entitats locals.  
 
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
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Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i 
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.  
 
Les bases d’execució del pressupost de 2018 en la Base 7 sobre Informació als 
Òrgans de Govern, determina: 
 
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb 
la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús 
de les atribucions que té conferides pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB 
de 11.07.2018) proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del segon trimestre de l’any 2018 que s’incorpora a l’expedient.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies. Com sempre fem amb 
aquesta sèrie de dictàmens, demanaríem la valoració política del Govern sobre 
aquests informes de seguiment del pressupost. Gràcies.  
 
Seguidament intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Bé, molt breu, 
per contestar-li el mateix que li contesto sempre. Una de les qüestions importants 
aquest any en el pressupost és justament aquest Pla econòmic financer. El que veiem 
del seguiment del pressupost, durant aquest segon trimestre, és que s’està complint el 
programa, que era la nostra obligació durant l’execució del 2018, i, per tant, aquesta és 
la valoració que fem. A partir d’una situació concreta, a nivell econòmic, que no és una 
qüestió de mala situació econòmica dels ajuntaments, sinó que és una situació que ve 
per la normativa estatal que, com sempre els hi dic, ens està encorsetant la manera de 
treballar. El que veiem d’aquest punt, justament, és que s’està complint una cosa i 
l’altra, i que els efectes que estem patint són els mateixos que els he explicat moltes 
vegades, degut a la situació que ens provoca la normativa estatal.  

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a 
finançar l’actuació local “Paviment passeig Jalpi i accessos al parc”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017297).- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“Fets 
 

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

 

2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 23 octubre de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Paviment passeig Jalpi i accessos al parc”, 
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 a l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

 

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

 

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
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 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a 
francès o progressiu. 

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

6. 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:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Paviment passeig Jalpi i accessos al parc 
Import crèdit:  60.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  2.052,35 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 79/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 60.000 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.” 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 54.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a 
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finançar l’actuació local “Urbanització de la plaça de Can Borrell”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017298).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 23 octubre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urbanització de la plaça de Can Borrell”, 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 a l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 1.04.2015). 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Urbanització de la plaça de Can Borrell 
Import crèdit:  54.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  1.847,11 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 80/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 54.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a 
finançar l’actuació local “Inversions en enllumenat públic”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017299).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 23 octubre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en enllumenat públic”, 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 d’1.3.2012) 

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

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

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

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

per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 
el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

 

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Inversions en enllumenat públic 
Import crèdit:  30.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  1.026,17 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 81/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 30.000 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 31.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a 
finançar l’actuació local “Inversions en la via pública”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017300).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 23 octubre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions en la via pública”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

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

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

 

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

Ens local:  Ajuntament d'Arenys de Munt  
Actuació:  Inversions en la via pública 
Import crèdit:  31.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  1.060,38 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 82/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 31.000 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.” 

 
23.- 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 Fogars de la Selva, 
per a finançar l’actuació local “Millora accessos a l'Ajunt. des de Ctra. BV5122”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0016649).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 Fogars de la Selva, va presentar en data 11 octubre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Millora accessos a l'Ajunt. des de Ctra. 
BV5122”, 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 d’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 d’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 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. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Fogars de la Selva  
Actuació:  Millora accessos a l'Ajunt. des de Ctra. BV5122 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  5.986,01 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 74/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
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24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 150.000€, a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, per a finançar l’actuació local “Equipament aula de natura parc del 
Falgar”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017064).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“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 les Franqueses del Vallès va presentar en data 18 octubre de 2018 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Equipament aula de natura parc del 
Falgar”, 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 d’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 d’1.04.2015). 

 

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

 

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament de les Franqueses del Vallès  
Actuació:  Equipament aula de natura parc del Falgar 
Import crèdit:  150.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  5.130,87 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 77/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 150.000 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.” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
25.- 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 Gironella, per a 
finançar l’actuació local “Reforma enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0016653).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 Gironella va presentar en data 11 octubre de 2018 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Reforma enllumenat públic”, 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 d’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 d’1.04.2015). 

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

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

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

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Gironella  
Actuació:  Reforma enllumenat públic 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  5.986,01 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 75/2018 
 d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 

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.” 

 
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 Lliçà de Vall, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició de la masia de can Coll”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017191).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 Lliçà de Vall, va presentar en data 22 octubre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de la masia de can Coll”, 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 d’1.3.2012) 

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



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Lliçà de Vall  
Actuació:  Adquisició de la masia de can Coll 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  5.986,01 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 78/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 

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.” 

 

27.- 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 Montornès del Vallès, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició de contenidors càrrega lateral”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0016963).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“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 Montornès del Vallès va presentar en data 17 octubre de 2018 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició de contenidors càrrega lateral”, 
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 d’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 d’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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Montornès del Vallès  
Actuació:  Adquisició de contenidors càrrega lateral 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,090 % 
Interessos implícits estimats  392,83 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 76/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 

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.” 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 116.300 €, a l’Ajuntament de Perafita, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició d'immoble per ús municipal”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0015762).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 Perafita va presentar en data 28 setembre de 2018 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisició d'immoble per ús 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 d’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 d’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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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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. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Perafita  
Actuació:  Adquisició d'immoble per ús municipal 
Import crèdit:  116,300 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,70 % 
Interessos implícits estimats  3.978,13 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 65/2018 
 
* d’acord amb la Resolució de 04.10.2018 (B.O.E. núm. 242, de 06.10.2018) 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 116.300 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.” 

 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 43.246,69 €, a l'Ajuntament de Castelldefels, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016114).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Castelldefels presentà en data 04/10/2018 una sol·licitud d'un préstec 
de 1.050.000,00 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 Castelldefels. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 1.050.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.050.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 43.246,69 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 d’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 43.246,69 EUR a l'Ajuntament de Castelldefels 
per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 04/10/2018, 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 Castelldefels, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 115.157,87 €, a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0014429).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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 
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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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès presentà en data 29/08/2018 una sol·licitud 
d'un préstec de 2.795.954,25 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 

Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.795.954,25 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.795.954,25 EUR amb una 
subvenció d’import de 115.157,87 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 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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

 ACORDS 
 

Primer.- SUBVENIR en un import de 115.157,87 EUR a l'Ajuntament de Cerdanyola 
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 29/08/2018, 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 Cerdanyola 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 297.042,96 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0010255).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
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Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 
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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Mataró presentà en data 13/06/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
11.032.150,78 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 Mataró. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 7.212.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 7.212.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 297.042,96 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 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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 297.042,96 EUR a l'Ajuntament de Mataró 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 
13/06/2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 10.296,83 €, a l'Ajuntament de Navarcles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015852).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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. 
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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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 01/10/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
250.000,00 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 Navarcles. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 250.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 250.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 10.296,83 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 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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 10.296,83 EUR a l'Ajuntament de Navarcles 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 
01/10/2018, 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 Navarcles, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 84.434,01 €, a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016437).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018.  
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018. 
 
A l’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a 
les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les entitats 
locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la Diputació, que per 
conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de 
tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada referència que publiqui 
mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del Tresor. Els tipus màxims 
publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous tipus. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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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L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 17/05/2018 una sol·licitud d'un 
préstec de 699.932,17 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions i que va concedir la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en data 14/06/2018, (ref.reg.289/2018) d’import 18.607,73 
EUR. 
 
L'Ajuntament de Sant Just Desvern presentà en data 08/10/2018 una segona 
sol·licitud d'un préstec de 2.050.000,00 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 Sant Just Desvern. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.050.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.050.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 84.434,01 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 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 que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- SUBVENIR en un import de 84.434,01 EUR a l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat 
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 08/10/2018, 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 Just Desvern, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 107.087,04 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015311).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Vic presentà en data 20/09/2018 una sol·licitud d'un préstec de 
2.600.000,00 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 Vic. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 2.600.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.600.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 107.087,04 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 107.087,04 EUR a l'Ajuntament de Vic 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 
20/09/2018, 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 Vic, 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 12.603,32 €, a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0014431).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni, un cop formalitzat, 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. 
 
La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant 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. 
 
L'Ajuntament de Vilanova del Vallès presentà en data 05/09/2018 una sol·licitud d'un 
préstec de 306.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Vallès. 
 
Banco de Sabadell, S.A., ha comunicat a Diputació de Barcelona l’aprovació d’un 
préstec d’import 306.000,00 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 
0,739%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 306.000,00 EUR amb una 
subvenció d’import de 12.602,32 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 12.602,32 EUR a l'Ajuntament de Vilanova del 
Vallès per subsidiar el préstec concedit pel Banco de Sabadell, S.A., dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, 
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local 
en data 05/09/2018, 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 Vilanova 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. 
 
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.” 

 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, iniciar el 
procediment de reintegrament parcial de les subvencions per import total de 
231.543,49 € concedides, mitjançant acord de Junta de Govern a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, dins del Programa de Crèdit Local, per subvencionar el 
tipus d’interès del préstecs dels anys 2009-2010-2011-2012 i 2015 (exp. núm. 
2018/0016428).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible per 

a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de les 
noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvenciona la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

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

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

de les convocatòries públiques, mitjançant els acords de la Junta de Govern de 
data: 

 

 26 de març de 2009 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui 
subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-2010  

 24 de febrer de 2011 pel qual es va seleccionar Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc, S.A 
segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011 i actualment Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012 

 25 d’abril de 2013, i de 9 de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el Banco de 
Sabadell, SA, com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2013-2014, prorrogada per a 2015; i per l’acció 
concertada 2016-2017, prorrogada per a 2018. 
 

4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 
Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, 
acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de 
transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 
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5. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentà sol·licitud de préstec per finançar 
inversions pels anys 2009 a 2012 i 2015, amb un termini màxim d’amortització de 
10 anys que inclou una carència màxima d’un any pels següents préstecs: 

 

 
 
6. Les entitats bancàries: 

 

 Caixa d’Estalvis de Catalunya, després, Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), posteriorment Catalunya Banc SA, i 
actualment Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, va aprovar la concessió a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de 4 préstecs consecutius per finançar 
inversions per import d’ 1.167.000,00 euros amb un termini d’amortització de deu 
anys, amb una carència de 12 mesos. 

 Banc de Sabadell SA, va aprovar la concessió a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages d’un préstec per finançar inversions per import de 648.507,00 euros amb 
un termini d’amortització de 10 anys amb una carència de 12 mesos. 
 

7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir subvencions per un 
import total de 231.543,49 euros a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a 
l’objecte de subvencionar els préstecs que les entitats bancàries van concedir a 
aquest ajuntament dins del Conveni Programa Crèdit Local signat entre la Diputació 
de Barcelona i l’entitat bancària adjudicatària del programa, i d’acord amb el 
següent detall: 
 

 
 

8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages van signar els 
corresponents convenis; un per a cada préstec, on consten les condicions i 
estipulacions reguladores. 
 

9. En execució de cadascun dels convenis, la Diputació de Barcelona va fer efectius 
els pagaments de les corresponents subvencions a l’objecte d’aplicar-les als 
interessos de cada préstec. 

Expedient 

PCL

Codi expedient 

Ajuntament Expedient SAP Destinació

Capital 

inicial

2009087 2009/1/DIP-1 2009/0007750 Enllumenat Pineda de Bages 293.000,00

2010068 2010/1/DIP-1 2010/0005508 Finançament inversions 340.000,00

2011031 2011/1/DIP-1 2011/0006816 Expropiació terrenys sentencia recurs 15/2017 334.000,00

2012027 2012/1/DIP-1 2012/0006340 Finançament inversions 2012 200.000,00

2015039 2015/1/DIP-1 2015/0009315 Finançament construcció Rotonda C16c 648.506,90

Expedient 

PCL DESTINACIÓ

Data Junta 

de Govern

Subvenció 

concedida

2009087 Enllumenat Pineda de Bages 17/09/2009 41.154,49

2010068 Finançament inversions 01/07/2010 54.529,88

2011031 Expropiació terrenys sentencia recurs 15/2017 29/09/2011 61.703,49

2012027 Finançament inversions 2012 27/09/2012 41.507,40

2015039 Finançament construcció Rotonda C16c 17/12/2015 32.648,23
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10. En data 5 de setembre de 2018, aquesta Diputació ha rebut notificació de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (registre E/005696-2018) mitjançant la qual 
s’adjunta la certificació del Decret de l’alcaldia de data 24/08/2018 número 2018-
0970 on es determina amortitzar 5 préstecs en el marc del Programa de Crèdit 
Local. 

 
11. Així mateix, a petició d’aquesta Diputació, en data 20 de setembre de 2018, la 

Tresorera municipal de l’Ajuntament presenta un escrit on fa constar que 
l’amortització dels préstecs “del BBVA, tenen data valor 29/08/2018 i data 
comptable 31/08/2018” i que “els del BANC SABADELL tenen data valor 
06/09/2018”. 

 
12. D’acord amb l’informe tècnic emès pel Servei de Programació, les subvencions 

que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages es van calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 anys. 
L’amortització anticipada d’aquestes préstecs fa que la subvencions atorgades en 
el seu moment no sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per 
això el Servei de Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que 
la subvenció concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des 
de la seva concessió, fins la seva amortització: 

 

 
 

És a dir, un període de 3.236 dies (8,87 anys); 2.968 dies (8,13 anys), 2.499 dies (6,85 
anys) 2.141 dies (5,87 anys), 990 dies (2,71 anys) respectivament, i correspondria a 
una subvenció real de 164.029,24 euros, amb una diferència a favor de la Diputació de 
67.514,23 euros: 
 

 
 

Expedient 

PCL Data firma

Data 

amortització

Dies 

reals

Equivalència 

en anys

2009087 19/10/2009 29/08/2018 3.236 8,87

2010068 14/07/2010 29/08/2018 2.968 8,13

2011031 26/10/2011 29/08/2018 2.499 6,85

2012027 18/10/2012 29/08/2018 2.141 5,87

2015039 21/12/2015 06/09/2018 990 2,71

Expedient 

PCL Préstec

Data Junta 

de Govern

Subvenció 

concedida

Subvenció 

real Diferència

2009087 293.000,00 17/09/2009 41.154,49 37.455,58 3.698,91

2010068 340.000,00 01/07/2010 54.529,88 45.466,64 9.063,24

2011031 334.000,00 29/09/2011 61.703,49 44.489,34 17.214,15

2012027 200.000,00 27/09/2012 41.507,40 26.427,92 15.079,48

2015039 648.506,90 17/12/2015 32.648,23 10.189,78 22.458,45

Total 231.543,49 164.029,24 67.514,23
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 14 de les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per a 

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

2. L’estipulació cinquena dels corresponents convenis subscrits entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, preveia que, en cas 
d’incompliment dels compromisos contrets per part de l’Ajuntament, la Diputació 
podrà rescindir el conveni i iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivitat de 
l’immediat retorn de la subvenció del tipus d’interès del préstec concedida. 

 
3. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

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

 
4. De conformitat amb dita normativa aplicable per raons temporals, cal tenir en 

compte el que disposa l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona abans esmentada, que estableix que el procediment de 
reintegrament de les subvencions ja satisfetes s’iniciarà d’ofici per acord exprés de 
l’òrgan competent i s’haurà de garantir el dret d’audiència de l’interessat.  

 
5. El president de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 e) de la Refosa 1/2018, 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). 

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

ACORDS 
 
Primer.- INICIAR el procediment de reintegrament parcial de les subvencions 
concedides a l’Ajuntament de Fruitós de Bages per aplicar als interessos dels préstecs 
destinats íntegrament al finançament d’inversions municipals, que es relacionen a 
continuació: 
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Segon.- RESCINDIR els Convenis subscrits entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en data 19 d’octubre de 2009 i en data 14 de 
juliol de 2010, en el marc de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2009-
2010, en data 26 d’octubre de 2011 i en data 18 d’octubre de 2012 en el marc de 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012 i en data 21 de desembre 
de 2015 en el marc de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2013-2014, 
prorrogat pel 2015, segons el següent detall: 
 

 
 
Tercer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a què reintegri l’import 
parcial de les subvencions ja satisfetes, per import de 67.514,23 euros, corresponents 
a l’amortització anticipada dels préstecs citats, de conformitat amb el càlcul que consta 
a l’informe tècnic emès pel Servei de Programació i justificat a la part expositiva del 
present dictamen. 
 
Quart.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages la present resolució, tot 
concedint-li un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquest acord als efectes 
que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents, en 
garantia del dret d’audiència. En el cas que transcorri aquest termini sense que 
l’Ajuntament hagi exercit el seu dret, es procedirà a la resolució definitiva del 
procediment que podrà contenir la liquidació dels interessos de demora.” 
 
37.-Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, iniciar el 
procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 23.686,34 € concedida, 
mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de juny de 2017 a l’Ajuntament 
de Sant Hipòlit de Voltregà, dins del Programa de Crèdit Local, per subvencionar 
el tipus d’interès del préstec de 540.788,11 €, destinat íntegrament al 
finançament d’inversions municipals (exp. núm. 2018/0016428).- La Junta, de 

Expedient 

PCL

Codi expedient 

Ajuntament Préstec

Data Junta 

de Govern

Subvenció 

concedida

Subvenció 

real Diferència

2009087 2009/1/DIP-1 293.000,00 17/09/2009 41.154,49 37.455,58 3.698,91

2010068 2010/1/DIP-1 340.000,00 01/07/2010 54.529,88 45.466,64 9.063,24

2011031 2011/1/DIP-1 334.000,00 29/09/2011 61.703,49 44.489,34 17.214,15

2012027 2012/1/DIP-1 200.000,00 27/09/2012 41.507,40 26.427,92 15.079,48

2015039 2015/1/DIP-1 648.506,90 17/12/2015 32.648,23 10.189,78 22.458,45

Total 231.543,49 164.029,24 67.514,23

Expedient 

PCL Data firma

Data 

amortització

Dies 

reals

Equivalència 

en anys Acció concertada

2009087 19/10/2009 29/08/2018 3236 8,87 2009-2010

2010068 14/07/2010 29/08/2018 2968 8,13 2009-2010

2011031 26/10/2011 29/08/2018 2499 6,85 2011-2012

2012027 18/10/2012 29/08/2018 2141 5,87 2011-2012

2015039 21/12/2015 06/09/2018 990 2,71 2013-2014. Pròrroga 2015
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. El Programa de Crèdit Local té l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible per 

a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de les 
noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada prèvia 
convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució de 
préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a aquells 
ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionar la part de la 
càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

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

 
3. La relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de les resolucions 

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

 
4. La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en el 

Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, 
acceptació, formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de 
transferència atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’entitat corresponent. 

 
5. L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà presentà en data  25 d’abril de 2017 una 

sol·licitud d’un préstec per finançar inversions de 540.788,11 euros amb un termini 
màxim d’amortització de 10 anys que inclou una carència màxima d’un any. 

 
6. El Banc de Sabadell S.A. va aprovar la concessió a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de 

Voltregà d’un préstec per finançar inversions per import de 540.788,11 euros amb 
un termini d’amortització de 10 anys amb una carència de 12 mesos. 

 
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 8 de 

juny de 2017 aprovà concedir una subvenció per import de 23.686,34 euros a 
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, a l’objecte de subvencionar el préstec de 
540.788,11 euros que el Banc de Sabadell va concedir a aquest ajuntament dins del 
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Conveni Programa Crèdit Local, signat entre la Diputació de Barcelona i el Banc de 
Sabadell SA, i en data 20 de desembre de 2017 es va formalitzar el corresponent 
conveni i la minuta de préstec  núm. 807599207748  

 
8. En data 10 d’octubre de 2018 el Tresorer de l’Ajuntament ha comunicat al Servei de 

Programació que s’ha amortitzat totalment el préstec, i fent constar que: 
 

“ [...] amb data d’ahir es va amortitzar totalment el préstec signat el passat 20 de 
desembre de 2017 en el marc del Programa de Crèdit Local [...] adjunto un detall 
del moviment. 

 
9. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament de Sant 

Hipòlit de Voltregà es va calcular prenent com a base una vida del préstec de 10 
anys. L’amortització anticipada d’aquest préstec fa que la subvenció atorgada en el 
seu moment no sigui la que resultaria d’aplicar una vida al préstec diferent, per això 
el Servei de Programació calcula d’ofici el nou import de la subvenció, ja que la 
subvenció concedida ha de tenir en compte la vida d’aquest préstec, que va des de 
la seva concessió (20-12-2017) fins la seva amortització (9-10-2018), és a dir un 
període de 293 dies (0.8 anys); i correspondria a una subvenció de 3.845,08 euros, 
amb una diferència a favor de la Diputació de 19.841,26 euros. 
 

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

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

2. L’estipulació cinquena dels corresponents convenis subscrits entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, preveia que, en cas 
d’incompliment dels compromisos contrets per part de l’Ajuntament, la Diputació 
podrà rescindir el conveni i iniciar les actuacions necessàries per a l’efectivitat de 
l’immediat retorn de la subvenció del tipus d’interès del préstec concedida. 

 
3. Quant al procediment de reintegrament de les subvencions corresponents al 

Programa de Crèdit Local, resulta d’aplicació supletòria l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB en data 9 de maig de 
2017 (article 4.2.c).  

 
4. De conformitat amb dita normativa, cal tenir en compte el que disposa l’article 50 de 

l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona abans 
esmentada, que estableix el procediment de reintegrament de les subvencions 
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satisfetes i quedarà garantit el dret d’audiència de l’obligat pel període 
d’al·legacions previst en la mateixa normativa. 

 
5. El president de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 
3.3 e) de la Refosa 1/2018, 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). 

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

ACORDS 
 

Primer.- INICIAR el procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 
23.686,34 euros concedida, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de juny 
de 2017 a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, dins del Programa de Crèdit Local, 
per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 540.788,11 euros, destinat 
íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon.- RESCINDIR el Conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà en data 20 de desembre de 2017, en el marc 
de l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2016-2017.  
 
Tercer.- REQUERIR a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà que reintegri l’import 
parcial de la subvenció ja satisfeta per import de 19.841,26 euros corresponents a 
l’amortització anticipada del préstec, de conformitat amb el càlcul que consta a 
l’informe tècnic emès pel Servei de Programació. 
 
Quart.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà la present resolució, tot 
concedint-lo un termini de 15 dies hàbils des de la notificació d’aquest acord als 
efectes que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi 
pertinents, en garantia del dret d’audiència. En el cas que transcorri aquest termini 
sense que l’Ajuntament hagi exercit el seu dret, es procedirà a la resolució definitiva 
del procediment que podrà contenir la liquidació dels interessos de demora.”  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús 
del Pavelló Ave Maria del Recinte de la Maternitat a favor de la Generalitat de 
Catalunya, des de l’1 de desembre de 2017 fins el 30 de novembre de 2037 (exp. 
núm. 2017/10040).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària del Pavelló Ave Maria del Recinte de la 

Maternitat de Barcelona. Consta inscrit a l’inventari de béns de la corporació amb el 
codi d’actiu F000962 i natura de bé patrimonial. 

 
2. La Generalitat de Catalunya ve utilitzant l’edifici des de 1980 per a instal·lar els 

serveis administratius del Departament o la Conselleria de la Generalitat que 
ostenta la competència en matèria de salut, en virtut de l’Ordre de 29 de febrer de 
1.980 del President de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona, Josep 
Tarradellas i posteriorment, en virtut d’acord del Ple de la Diputació de 30 de 
novembre de 1992, aquest darrer, per vint-i cinc anys.  

 
3. Mitjançant escrit amb registre d’entrada en la corporació l’11 de juliol de 2017, la 

Generalitat va sol·licitar la utilització del citat pavelló per 25 anys més. 
Acompanyava la petició d’una memòria justificativa que inclou en el seu apartat 
tercer les propostes de manteniment i d’inversió següents. 

 

 Projecte de climatització dels espais del soterrani:  
 

o Descripció: nova instal·lació de climatització al soterrani  
o Estat: Es disposa del projecte. En fase de valoració i determinació dels 

plecs i calendaris de licitació.  
o Cost del projecte: 4.010€  
o Cost d’execució: 400.000€ aprox.  

 

 Treballs de pintura: 
 

o Descripció: pintar totes les dependències interiors del pavelló Ave Maria  
o Estat: en tràmit d’adjudicació  
o Període: 2018-2020  
o Cost d’execució: 180.000€  
 

 Millora i adequació dels espais de la 4a planta:  
 

o Fase I: Adequació d’una part dels espais de la 4a planta  
 Descripció: recuperació d’espais per a sales de treball  
 Estat: en projecte  
 Cost del projecte: 6.775€  
 Cost estimat d’execució: en estudi  

 
o Fases posteriors: Adequació de la resta d’espais de la quarta planta  
 Estat: Pendent de formalitzar l’encàrrec del projecte  
 Cost de projecte i execució : A determinar  
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 Projecte de sala d’Actes polivalent:  
 

o Descripció: reforma de la sala d’actes situada la planta baixa del pavelló i 
convertir-la en un sala polivalent, incorporant una grada telescòpica i 
mobiliari i millorant les instal·lacions multimèdia  

 
o Estat: Es disposa d’un projecte que ja es va fer l’any 2009. Cal fer la 

valoració de nou i preparar la licitació per a l’execució  
 

o Cost estimat d’execució: 250.000€ (any 2009)  
 
4. Arribat el 30 de novembre de 2017, la Generalitat de Catalunya va continuar 

utilitzant l’edifici de forma consentida per la Diputació de Barcelona en tant es 
tramitava l’expedient que atorgués el nou títol d’ús. 

 
5. La Diputació de Barcelona, no té necessitat immediata ni a curt termini d’ús del 

Pavelló Ave Maria de la Maternitat de Barcelona, doncs aquest edifici no està inclòs 
en cap pla o projecte de la corporació vigent o en curs que en prevegi una utilitat 
com a bé de domini públic, afectar-lo a un servei públic o destinar-lo a serveis 
administratius propis de la corporació. 

 
6. La Generalitat de Catalunya complia tant en data 1 de desembre de 2017 com en 

l’actualitat les condicions i requisits per a atendre la petició de cessió d’ús al seu 
favor del Pavelló Ave Maria. 

 
7. Vistos la memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i l’informe 

jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, que consten a l’expedient 
administratiu. 

 
Fonaments de Dret 
 
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
 
I. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant 

LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels ens locals pel 
compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives competències, per 
a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, 
celebrar contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis. En 
sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals (en endavant RPC). 

 
II. La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta 

competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament 
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econòmic i social, d’acord amb les competències de les altres administracions 
públiques en aquest àmbit. 

 
III. Per la seva part, la Generalitat d’acord amb l’article 162 de l’Estatut d’Autonomia 

ostenta competències en matèria de sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica 
i productes farmacèutics, les quals exerceix a través del Departament de Salut per 
Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit 
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat. 

 
Pel que fa als principis d’actuació administrativa  
 
IV. En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar 

d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència 
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres administracions.  

 
V. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (en endavant TRLMRLC), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic 
del sector públic (en endavant LRJSP). 

 
VI. La legislació específica patrimonial també els preveu: articles 183 bàsic i 185 

supletori de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques (en endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i 
assistència. 

 
VII. Particularment, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, en matèria 

patrimonial, l’article 144.g de la LRJSP, es refereix als canvis de titularitat i la 
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
VIII. Atesos els antecedent corporatius en matèria de transparència d’acords i 

resolucions amb contingut patrimonial, es considera oportú donar publicitat a la 
cessió de l’ús del Pavelló Ave Maria a favor de la Generalitat, tanmateix la 
normativa d’aplicació no sotmet a informació pública aquesta actuació 
administrativa. A aquest efecte s’apliquen els articles 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques i 
52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
Relatius a la utilització dels béns patrimonials 
 
IX. Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la 

gestió i administració dels béns i drets patrimonials, l’article 145.1 no bàsic, 
respecte a la cessió gratuïta de béns patrimonials l’explotació o afectació dels 
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quals no estigui prevista i l’article 145.3 respecte de l’objecte de la cessió, que 
podrà ésser de la propietat o del seu ús. 

 
X. Quant a la normativa autonòmica, el RPC estableix en l’article 8 que els béns 

patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de 
necessitats col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de 
rendibilitat social, i l’ article 73, la necessitat de justificació de l’oportunitat i 
conveniència de la cessió, el caràcter patrimonial i la valoració del bé. 

 
XI. En compliment del principis, requisits i justificacions de la normativa exposada 

s’assenyala que els poders públics, d’acord amb l’article 41 de la Constitució 
Espanyola, han de garantir l’assistència i les prestacions socials a tots els 
ciutadans.  

 
XII. Les prestacions i serveis planificats, ordenats i executats per la Generalitat a 

l’empara d’aquestes competències satisfan necessitats col·lectives generals i 
d’interès primordial bàsic social. 

 
XIII. Per tal de garantir i planificar aquestes prestacions i serveis el departament de la 

Generalitat que ostenta les seves competències en matèria de sanitat i salut 
pública necessita comptar necessàriament amb el suport d’uns serveis 
administratius o unitats administratives, i aquests necessiten al seu torn i per tal de 
desenvolupar la seva tasca, unes dependències on ubicar tant els recursos 
humans com materials que les conformen. 

 
XIV. En conseqüència, es justifica la cessió d’ús, atès que la Diputació de Barcelona no 

té necessitat immediata ni a curt termini del Pavelló Ave Maria, la Generalitat n’ha 
sol·licitat la utilització, i concorren necessitats i interessos públics.  

 
XV. Per les mateixes raons es justifica la prevalença de la rendibilitat social per sobre 

de criteris econòmics i escau atorgar la cessió d’ús sense contraprestació 
pecuniària tot i que amb l’obligació de la Generalitat de manteniment i conservació 
en bon estat de l’edifici, del pagament de l’import dels tributs i gravàmens que 
recaiguin sobre el Pavelló Ave Maria i de la part proporcional que li correspongui, 
d’acord amb el coeficient d’ocupació, de les despeses generals de manteniment i 
de seguretat del Recinte de la Maternitat. 

 
Relatius a la convalidació dels actes, 
 
XVI. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, article 52 relatiu a la convalidació dels actes quan el 
vici consisteix en la manca d’alguna autorització mitjançant l’atorgament de la 
mateixa per l’òrgan competent. 

 
Pel que fa als principis de publicitat i transparència, 
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XVII. Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, art. 3 en virtut del 
qual l’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona s’ha de subjectar al 
principi general de transparència. 

 
XVIII. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, 

art. 8 pel que fa als principis de publicitat, transparència, concurrència i 
objectivitat en l’adquisició, explotació i alienació dels béns patrimonials. 

 
XIX. Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, article 7, relatiu a la informació de rellevància jurídica, lletra 
e), pel que fa a la publicació dels documents que d’acord amb la legislació 
sectorial vigent, s’hagin de sotmetre a un període d’informació pública durant la 
seva tramitació. 

 
Relatius a la comptabilitat local  
 
XX. Pel que fa als aspectes comptables d’aquesta cessió d’ús, resulta d’aplicació la 

norma de reconeixement i valoració 19ª de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre per la que s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat 
local. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 
XXI. Resulta competent per aprovar la cessió d’ús, la Junta de Govern, atès que les 

cessions d’ús de béns patrimonials són competència del Ple de la corporació, 
delegables en la Junta de Govern, d’acord amb l’article 221.2 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 i aquest 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 delegacions de competències i atribucions dels òrgans 
diferents del Ple aprovada per Decret del President número 7048/18, de 9 de 
juliol (BOP d’11 de juliol de 2018). 

 
En virtut de tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. CONVALIDAR la cessió d’ús del Pavelló Ave Maria del Recinte de la 
Maternitat a favor de la Generalitat de Catalunya des de l’1 de desembre de 2017 fins 
el 30 de novembre de 2037, prorrogable expressament per cinc anys més fins el 30 de 
novembre de 2042, per a la instal·lació dels serveis administratius tant propis, com 
d’altres ens, entitats i organismes dependents del Departament de Salut o d’aquell 
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departament que n’ostenti competències en aquesta matèria si el nom varia en un 
futur. 
 
Segon. ESTABLIR l’obligació de compliment efectiu per part de la Generalitat de 
Catalunya, de l’execució de les inversions i obres de manteniment programades en 
l’apartat tercer de la memòria adjunta a la petició d’11 de juliol de 2017 que es 
relacionen més endavant, així com de la presentació d’un pla d’inversions durant tot 
l’any 2019 per al període de vigència de la cessió d’ús, que s’haurà d’aprovar per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Inversions que la Generalitat de Catalunya ha de realitzar  
 

 Projecte de climatització dels espais del soterrani:  
 

o Descripció: nova instal·lació de climatització al soterrani  
o Estat: Es disposa del projecte. En fase de valoració i determinació dels plecs i 

calendaris de licitació.  
o Cost del projecte: 4.010€  
o Cost d’execució: 400.000€ aprox.  

 

 Treballs de pintura: 
 

o Descripció: pintar totes les dependències interiors del pavelló Ave Maria  
o Estat: en tràmit d’adjudicació  
o Període: 2018-2020  
o Cost d’execució: 180.000€  

 

 Millora i adequació dels espais de la 4a planta:  
 

o Fase I: Adequació d’una part dels espais de la 4a planta  
 Descripció: recuperació d’espais per a sales de treball  
 Estat: en projecte  
 Cost del projecte: 6.775€  
 Cost estimat d’execució: en estudi  
 

o Fases posteriors: Adequació de la resta d’espais de la quarta planta  
 Estat: Pendent de formalitzar l’encàrrec del projecte  
 Cost de projecte i execució : A determinar  

 

 Projecte de sala d’Actes polivalent:  
 

o Descripció: reforma de la sala d’actes situada la planta baixa del pavelló i 
convertir-la en un sala polivalent, incorporant una grada telescòpica i mobiliari 
i millorant les instal·lacions multimèdia  
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o Estat: Es disposa d’un projecte que ja es va fer l’any 2009. Cal fer la valoració 
de nou i preparar la licitació per a l’execució  

 
o Cost estimat d’execució: 250.000€ (any 2009)  

 

Tercer. APROVAR la minuta de document administratiu que regula les condicions d’ús 
de la cessió que es transcriu a continuació: 
 

DOCUMENT ADMINISTRATIU QUE REGULA LES CONDICIONS DE LA CESSIÓ D’ÚS 
DEL PAVELLÓ AVE MARIA DEL RECINTE DE LA MATERNITAT PROPIETAT DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per  
 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La Diputació és propietària del Pavelló Ave Maria del Recinte de la Maternitat de 

Barcelona. Consta inscrit a l’inventari de béns de la corporació amb el codi d’actiu 
F000962 i naturalesa jurídica de bé patrimonial. 

 
2. La Generalitat ve utilitzant l’edifici per a instal·lar els serveis administratius del 

Departament o la Conselleria de la Generalitat que ostenta la competència en matèria de 
salut, en virtut de la Ordre de 29 de febrer de 1.980 del President de la Generalitat i de la 
Diputació de Barcelona, Josep Tarradellas i posteriorment, en virtut d’acord del Ple de la 
Diputació de 30 de novembre de 1992, aquest darrer, per vint-i cinc anys, que expiren el 
proper 30 de novembre de 2017.  

 
3. Mitjançant escrit amb registre d’entrada en la corporació l’11 de juliol de 2017 la 

Generalitat ha sol·licitat la utilització del citat pavelló per 25 anys més. 
 
4. La Generalitat ostenta les competències en matèria de sanitat, salut pública, ordenació 

farmacèutica i productes farmacèutics regulades en l’article 162 de l’Estatut d’Autonomia 
aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia. 

 
5. Al Departament de Salut de la Generalitat li correspon l’exercici de les atribucions 

pròpies de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit, d’acord amb Decret 2/2016, 
de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels 
departaments de l'Administració de la Generalitat. 

 
6. Les diputacions són ens locals de caràcter territorial reconeguts als articles 137 i 141 de 

la Constitució Espanyola.  
 
7. D'acord amb el principi de lleialtat institucional, les administracions locals han de prestar, 

en l'àmbit propi, la cooperació i l'assistència que les altres administracions necessitin per 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

a complir amb eficàcia les seves activitats, d’acord amb l’article 55, lletra e), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
8. Aquests principis de lleialtat institucional, de cooperació i d’assistència també estan 

recollits en la legislació de caràcter general, en concret en els articles 140 i 141 de la Llei 
40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic, en l’article 144 del Decret 
legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i específicament, pel que fa a les relacions recíproques en matèria de 
patrimoni, en la legislació estatal d’aquest àmbit material, en concret, en l’article 183, 
bàsic, de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del patrimoni de les 
administracions públiques.  

 
9. La competència en matèria de cessió de l’ús dels béns patrimonials correspon al Ple de 

la corporació, en qual la pot delegar en la Junta de Govern, en virtut de l’article 221.2 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i d’acord amb la Refosa núm. 1/2016, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona 
diferents del Ple (publicada al BOPB del 22 d’abril de 2016), aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, article 3.4.g), el Ple ha delegat 
aquesta competència en la Junta de Govern.  

 
10. La Diputació de Barcelona va aprovar la cessió gratuïta del dret d’ús del Pavelló Ave 

Maria a favor de la Generalitat de Catalunya i la subscripció del present document 
administratiu mitjançant ...... 

 
11. La Generalitat va aprovar l’acceptació de la cessió gratuïta del dret d’ús sobre el Pavelló 

Ave Maria i la subscripció del present document administratiu mitjançant..... 
 
12. En concordança amb els fets i fonaments jurídics fins ara exposats, les parts, en l’àmbit 

de les seves competències, han acordat regular per document administratiu la cessió 
d’ús del Pavelló Ave Maria del Recinte de la Maternitat a favor de la Generalitat per 25 
anys, d’acord amb els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte de la cessió d’ús  
 
La Diputació de Barcelona cedeix en ús a la Generalitat de Catalunya el Pavelló Ave Maria, 
situat al Recinte de la Maternitat de Barcelona. 
 
Segon. Destinació del Pavelló Ave Maria 
 
2.1. La Generalitat ubicarà en el bé immoble el serveis administratius del Departament de 

Salut o denominació que pugui prendre en el futur i ens, entitats i organismes que en 
depenen. 

 
2.2. La Generalitat no pot subrogar, traspassar, arrendar o cedir per qualsevol altra títol l’ús 

del bé immoble objecte de cessió d’ús, ni tampoc el títol habilitant per al seu ús, atès 
que s’han tingut en compte característiques pròpies de la Generalitat.  
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Tercer. Entrada en vigor i durada de la cessió d’ús 
 
Es cedeix l’ús del Pavelló Ave Maria del recinte de la Maternitat de Barcelona des de l’1 de 
desembre de 2017 fins el 30 de novembre de 2037, prorrogable expressament per cinc anys 
més fins el 30 de novembre de 2042. 
 
Quart. Contraprestació econòmica    
 
4.1. La cessió d’ús és gratuïta. 
 
4.2. La Generalitat no pot rebre contraprestacions econòmiques per la utilització del pavelló 

per part dels ens, entitats i organismes que depenen del Departament de Salut i que en 
el seu cas utilitzin el Pavelló Ave Maria. 

 
Cinquè. Lliurament del Pavelló Ave Maria  
 
La Generalitat reconeix que utilitza el Pavelló Ave Maria des de l’any 1980. 
 
Sisè. Provisió de mitjans materials i recursos humans  
 
La Generalitat ha de proveir tots els mitjans materials i els recursos humans necessaris 
perquè la destinació prevista en les condicions d’ús de la cessió  pugui ser efectiva. 
 
Setè. Subministraments continus  
 
Són a càrrec de la Generalitat, directament, la gestió de l’alta i el pagament dels serveis 
relatius als subministraments elèctric, d’aigua, gas i de telecomunicacions, i tots els que 
calguin per acomplir adequadament la finalitat establerta en les condicions de la cessió d’ús, 
els quals ha de contractar directament amb les companyies corresponents. 
 
Vuitè. Obligacions diverses   
 
Obligacions econòmiques de la Generalitat 
 
8.1. La Generalitat assumeix el pagament de les despeses, els tributs i altres gravàmens, ja 

siguin estatals, autonòmics o locals, que recaiguin sobre el Pavelló Ave Maria o els que 
resultin d'utilitzar-lo, i en tot cas el de l’Impost de béns immobles.  

 
8.2. A aquest efecte, si la Generalitat no és el subjecte passiu, la corporació li ha de remetre 

l’oportú document de liquidació de deute, que la Generalitat ha de satisfer en el termini 
que es concedeixi a comptar de la notificació. 

 
8.3. Així mateix, són a càrrec de la Generalitat la part de despeses generals de recinte que 

li corresponguin  com a usuari del Recinte de la Maternitat. 
 
8.4. El coeficient de participació en les despeses generals del recinte que correspon al 

Pavelló Ave Maria és en l’actualitat del 24,2666%, aquest coeficient podrà modificar-se, 
de mutu acord, en funció del l’increment o disminució de la superfície construïda dins 
del recinte. 
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Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
8.5. La Diputació de Barcelona facilitarà, segons disponibilitat, les places d’aparcament per 

al personal del Departament de Salut o denominació que pugui prendre en el futur, que 
acordin ambdues parts. 

 
Novè. Obligacions de manteniment i conservació en bon estat  
 
9.1. La Generalitat ha de mantenir en bon estat de conservació l’immoble objecte de cessió 

d’ús. Són a càrrec seu les actuacions de manteniment necessàries i obligatòries, 
d’acord amb la naturalesa i els usos del bé immoble, i la normativa d’aplicació, tant de 
l'edifici mateix com de les instal·lacions. 

 
9.2. Aquest manteniment inclou, en tot cas, entre d’altres, les actuacions següents: les 

instal·lacions tèrmiques, la baixa tensió, la protecció d’incendis, els ascensors, el 
control de legionel·la, la inspecció de gas, el certificat de façanes i l’estanqueïtat de 
l’edifici. 

 
9.3. En qualsevol moment, la Diputació de Barcelona pot requerir a la Generalitat la 

realització d’actuacions de manteniment a fi de garantir un ús adequat del bé d’acord 
amb la destinació especificada en aquestes condicions de la cessió d’ús, per a la qual 
cosa concedirà un termini a aquest efecte. 

 
Desè. Obres d’adequació a la finalitat pactada, de conservació, de millora, de 
manteniment i reparació i obres extraordinàries. 
 
10.1. Són a càrrec de la Generalitat les obres d’adequació del Pavelló Ave Maria a la 

finalitat a què s'ha de destinar. 
 
10.2. La Generalitat ha de realitzar al seu càrrec les obres de conservació, manteniment, 

millora i reparació del bé immoble i d’adequació dels espais a la nova normativa que 
resulti d’aplicació al bé immoble o a l’activitat que s’hi desenvolupi. 

 
10.3. Cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, per a la realització de totes les 

obres que requereixen projecte i/o memòria d’obres d’acord amb la normativa vigent. 
 
10.4. A aquest efecte, la Generalitat presentarà el projecte i/o la memòria de les obres a la 

Diputació de Barcelona. 
 
10.5. En cas que els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona emetin un informe 

desfavorable al projecte i/o memòria presentats, la Generalitat ha de tornar a 
presentar el projecte i/o memòria d’obra d’acord amb les observacions realitzades per 
la Diputació de Barcelona. En aquest cas, les obres no es podran iniciar fins que la 
Diputació de Barcelona doni el vistiplau a l'esmena del projecte.   

 
10.6. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de denegar l’autorització d’obres de 

millora i d’obres diferents a les relacionades en els apartats anteriors.  
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10.7. No cal autorització prèvia de la Diputació de Barcelona, de les obres que no 
requereixin projecte d’acord amb la normativa d’aplicació i no ampliïn el volum de 
l’edifici, no afectin l’estructura del mateix o la configuració o distribució interior, 
excepte que es refereixin a la pintura de la façana de tot l’edifici. En aquest darrer 
cas, cal l’autorització prèvia de la Diputació de Barcelona. 

 
Onzè. Llicències d’obres i inici dels treballs  
 
11.1. Una vegada autoritzades les obres per part de la Diputació de Barcelona, la 

Generalitat ha de tramitar els permisos i les llicències que s’escaiguin i satisfer el seu 
import. Un cop obtinguts, s’han de presentar davant dels serveis tècnics de la 
Diputació de Barcelona. 

 
11.2. La Generalitat ha de comunicar l’inici de les obres als serveis tècnics de la corporació, 

que poden supervisar-les i fer-ne el seguiment que considerin oportú.  
 
11.3. Finalitzades les obres, la Generalitat ha de lliurar un joc de plànols d'obra acabada 

(as built), que han d'indicar, si cal, el pas de les instal·lacions i la xarxa de 
subministraments, i també les noves connexions de serveis. 

 
Dotzè. Altres permisos i llicències  
 
Si per a l’exercici de les activitats que s’han de desenvolupar en el Pavelló Ave Maria calen 
permisos, llicències o autoritzacions d'altres administracions o ens públics, és responsabilitat 
exclusiva de la Generalitat obtenir-los, així com també pagar els tributs, els gravàmens o 
qualsevol altre import que se'n derivi.  
 
Tretzè. Autoprotecció de l’edifici 
 
13.1. La Generalitat ha de disposar d’un document d’autoprotecció de l’edifici. 

 
13.2. La Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que l’immoble compleixi, 

en cada moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, les 
mesures de seguretat i l’evacuació, per la qual cosa ha d’elaborar i implementar els 
documents corresponents de l’edifici.  

 
13.3. La Diputació ha de prendre les mesures necessàries per a garantir la coordinació amb 

aquest document.  
 
Catorzè. Autoprotecció del recinte 
 
14.1. La Diputació de Barcelona disposa d’un document d’autoprotecció del recinte, d’acord 

amb la normativa vigent. 
 
14.2. La Generalitat ha de cooperar amb la Diputació en la realització de les actuacions 

derivades del document. A aquest efecte, la Diputació li ha d’informar amb antelació 
suficient de les actuacions que se'n derivin. 
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14.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Generalitat ha de designar una 
persona referent de l’ edifici. 

 
Quinzè. Coordinació d’activitats empresarials  
 
15.1. La Generalitat ha d'informar a la Diputació de Barcelona amb antelació suficient de 

totes les activitats previstes de realitzar dins del recinte o dins els edificis i els espais 
cedits, en compliment del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, en matèria de coordinació  d’activitats empresarials. 

 
15.2. La institució que ocupa l’edifici, promotora de l’activitat, és la responsable d’iniciar la 

coordinació d’activitats empresarials amb els mitjans de coordinació que estableixi.  
 
15.3. Per tal de facilitar la coordinació i la cooperació, la Diputació i la Generalitat han de 

designar les persones referents. 
 
Setzè. Responsabilitat i assegurances  
 
16.1. La Diputació està exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, civil o penal 

per les vicissituds que es produeixin en el Pavelló Ave Maria o els entorns exteriors 
de l’edifici sempre i quan la causa sigui imputable al propi edifici o a l’activitat que s’hi 
desenvolupa. 

 
16.2. Així mateix, la Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia 

o la seguretat del propi Pavelló Ave Maria ni tampoc de les seves instal·lacions o 
mobiliari. 

 
16.3. La Generalitat és responsable dels possibles danys i perjudicis en les persones, en el 

Pavelló Ave Maria i en el seu contingut, sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 

 
16.4. En el cas que la Diputació de Barcelona s'hagi de fer càrrec de possibles danys o 

perjudicis, la Generalitat l'haurà de rescabalar del seu import i, si correspon, dels 
interessos de demora, sempre que hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les 
activitats que s’hi desenvolupen, sens perjudici que pugui reclamar aquest import als 
causants directes dels danys. 

 
16.5. Amb la finalitat establerta en els paràgrafs anteriors, la Generalitat ha de contractar o 

ha d'incloure en les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys 
materials el Pavelló Ave Maria per tal de cobrir els danys que es puguin produir. 

 
16.6. Les indemnitzacions que la Generalitat obtingui pels riscos coberts per la pòlissa 

d’assegurança, d’acord amb aquest pacte, s'han de destinar a assumir les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 

 
Dissetè. Comissió d’Administració del recinte  
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La Generalitat ha de designar un representant a la Comissió d’Administració del Recinte de 
la Maternitat de Barcelona, que s’encarrega entre altres aspectes, de coordinar les diverses 
activitats que hi tenen lloc. 
 
Divuitè. Constitució d’una comissió de seguiment  
 
18.1. Es constitueix una comissió per al seguiment de les condicions de la cessió d’ús, 

integrat per dos membres designats per cadascuna de les parts. 
 
18.2. Les funcions i règim de la comissió són les establertes per la normativa bàsica de 

règim jurídic dels sector públic per a els òrgans col·legiats. 
 
18.3. Els acords de la comissió es remetran com a proposta no vinculant a la Diputació de 

Barcelona per tal que els òrgans competents adoptin la decisió que considerin 
escaient. 

 
Dinovè. Seguretat   
  
19.1. La Diputació presta el servei de protecció, vigilància i control d’accessos al Recinte de 

la Maternitat de Barcelona i el servei de vigilància d’exteriors a través dels mitjans 
necessaris. A aquest efecte, ha de comunicar a la Generalitat a través dels membres 
de la comissió de seguiment de la cessió d’ús, qualsevol contingència que es detecti 
a l'exterior i que pugui repercutir en la seguretat. 

 
19.2. La Generalitat ha de comunicar a la Diputació les necessitats d’autorització d’accés al 

recinte amb vint-i-quatre hores d’antelació, mitjançant el formulari facilitat per la 
mateixa corporació, en el qual ha d'acceptar el marc general d’instruccions d’accés i 
les normes d’ús del recinte i de l’espai comú, així com també autoritzar el tractament 
informàtic de les dades personals, que s’utilitzaran exclusivament per gestionar les 
sol·licituds d’accés. 

 
19.3. La Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per tal que el Pavelló Ave Maria 

compleixi, a cada moment, la normativa vigent respecte a l’aforament de persones, 
les mesures de seguretat i l'evacuació. 

 
Vintè. Causes d’extinció  
 
La cessió d’ús s’extingeix, sense dret a indemnització a favor de la Generalitat, per les 
causes següents: 
 
a) Per incompliment de les condicions d’ús, previ requeriment i audiència a la part 

incomplidora, que no hagi estat atès en el termini concedit des de la notificació. 
 
b) Per la finalització del termini de la cessió d’ús. 
 
c) Per desaparició sobrevinguda de l’objecte de la cessió d’ús per causes objectives. 
 
d) Per finalització de la cessió d’ús de mutu acord abans d’expirar el termini establert. 
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e) Per requeriment previ de devolució dels edificis, en els termes establerts a l’article 76 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 

 
f) Per devolució del Pavelló Ave Maria per part de la Generalitat. 
 
Vint-i-unè. Efectes de l’extinció de la cessió d’ús  
 
21.1. La Generalitat s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de 

Barcelona el Pavelló Ave Maria, des del moment de l’extinció de la cessió de l’ús al 
seu favor, independentment del motiu, i li reconeix la potestat d'acordar-ne i executar-
ne el llançament. 

 
21.2. Les obres, les millores i les instal·lacions que s’hagin realitzat al Pavelló Ave Maria, 

reverteixen a favor de la Diputació de Barcelona, sense dret a contraprestació de la 
Generalitat. 

 
21.3. La Generalitat ha de restituir en adequat estat d’ús el Pavelló Ave Maria incloent-hi les 

instal·lacions, les obres i les millores realitzades, d’acord amb les normatives i 
reglamentacions vigents.   

 
21.4. Les parts han de formalitzar la devolució del Pavelló Ave Maria mitjançant una acta de 

recepció.  
 

En aquest document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general relativa al 
dia de la recepció efectiva i a les persones presents, la informació següent: 

 

 Que els espais es deixen lliures i vacus i a disposició de la Diputació. 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi fotografies, si escau. 

 L’inventari de béns, si en queda algun, amb expressa menció de la reversió a 
benefici de la Diputació sense dret a contraprestació de la Generalitat. 

 Si n'hi ha, relació de construccions i instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar i 
que es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació sense dret a 
indemnització de la Generalitat. 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministraments.  

 Relació dels contractes de manteniment i de les actes de les inspeccions 
tècniques obligatòries vigents.  

 
Vint-i-dosè. Requeriment previ a la via jurisdiccional 
 
Abans d’interposar cap acció per via judicial, cada part s’obliga a requerir a l’altra, la 
derogació de la disposició, l’anul·lació o revocació de l’acte o l’actuació o el cessament o 
modificació de l’actuació material o inactivitat que contravingui les condicions de la cessió 
d’ús, concedint un termini a aquest efecte a comptar de l’endemà de la notificació del 
requeriment. 
 
Com a prova de conformitat, les parts, signen electrònicament el present document. 
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Quart. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província i una referència al Tauler 
d’anuncis electrònic de la Corporació, per tal que puguin presentar-se les al·legacions 
que s’estimin pertinents. 
 
Cinquè. DECLARAR que en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Sisè. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació les operacions comptables de 
reversió a favor de la Diputació de Barcelona i de cessió d’ús a favor de la Generalitat, 
una vegada la Generalitat de Catalunya hagi acceptat la cessió d’ús al seu favor, en 
virtut de la norma de reconeixement i valoració 19ª de la Instrucció de comptabilitat de 
l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’acord 
amb les dades que s’adjunten com Annex, i els ajustaments comptables que puguin 
ser necessaris, en el moment de l’anotació de l’operació a l’Inventari. 
 
Setè. NOTIFICAR el present acord als interessats. 
 
ANNEX COMPTABLE 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’acord mitjançant el qual es resol, pel procediment de concurrència 
competitiva, l’atorgament i desestimacions del recurs tècnic “Camins 
municipals” de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del Catàleg de 
serveis 2018 del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2018/10376).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La 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 les actuacions sol·licitades es poden emmarcar en el recurs tècnic 

classificat com de redacció de plans, projectes i informes, inclòs en el Catàleg 2018: 
 

Recurs Tipus de recurs 
 
Classe de recurs 
 

Camins municipals Recurs tècnic 
Redacció de plans, 
projectes i informes 

 
4.  D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs s’ha de concedir 

mitjançant el procediment de concurrència competitiva.  
 
5. 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. 
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6. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan 
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19 
del règim. 

 
7. L’esmentat òrgan col·legiat, en data 27 de setembre de 2018, ha examinat els 

aspectes que s’indiquen a continuació. De les decisions adoptades en la reunió, la 
secretària de l’òrgan n’ha estès una acta i en la que: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

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

 
8. Pel que fa a l’atorgament dels recursos tècnics que es prestaran mitjançant 

contractació externa, s’ha verificat que l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de 
la Diputació de Barcelona, no disposa de mitjans personals i materials suficients per 
a fer front a totes les peticions que s’estimen, davant el gran nombre de sol·licituds 
rebudes i ateses per part dels diferents ens destinataris del productes del Catàleg 
de Serveis que la Diputació de Barcelona ofereix. 

 
La qual cosa determina la necessitat de procedir a la contractació dels recursos 
tècnics que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord. 
El procediment  de la contractació que se’n derivi de l’aprovació dels recursos es 
durà a terme segons la implementació de  l’actuació aprovada, de conformitat amb 
allò establert a  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
per la que 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 
i normativa de desenvolupament. 
 
El procediment escollit per adjudicar la contractació, garantirà en tot cas, els 
principis d’eficiència en la despesa pública, igualtat de tracte, no discriminació, 
transparència, proporcionalitat e integritat, amb l’objectiu d’assegurar un millor 
compliment dels objectius públics. 
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9. Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, ha tramitat l’aprovació d’un expedient de 
contractació mitjançant procediment acord marc per a la posterior adjudicació de 
contracte, per a la redacció de Camins municipals del Catàleg de serveis, i per a 
diversos ajuntaments que han sol·licitat el mateix recurs, motiu pel qual no s’efectua 
la retenció de crèdit en la present proposta. 

 
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 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. CONCEDIR el recurs tècnic consistent en la 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”: 
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a) Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
Recurs: Camins municipals 
Tipus de procediment: Acord Marc 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Ajuntament d'Avià P0801100I 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840003427 65 18/Y/260687  5.614,40  4.491,52 1.122,88  

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840008044 70 18/Y/260688  1.815,00   1.815,00  0,00  

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 
Inventari de camins 
municipals 

1840003464 70 18/Y/260689  6.860,70   1.372,14 5.488,56  

Ajuntament de Castellolí P0806200B 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840009160 75 18/Y/260690  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840000423 80 18/Y/260691  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de Copons P0807000E 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840025546 80 18/Y/260692  5.614,40   4.491,52 1.122,88  

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 
Inventari de camins 
municipals 

1840002156 80 18/Y/260693  9.801,00   1.960,20  7.840,80  

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840025654 80 18/Y/260694  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de Gironella P0809100A 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840006504 65 18/Y/260695  5.614,40   4.491,52 1.122,88  

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840011601 80 18/Y/260696  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de Lluçà P0810800C 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840004722 70 18/Y/260697  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 
Inventari de camins 
municipals 

1840004687 70 18/Y/260698  6.860,70   1.372,14  5.488,56  

Ajuntament de Mura P0813800J 
Inventari de camins 
municipals 

1840025712 70 18/Y/260699  24.894,54  4.978,91  19.915,63  

Ajuntament de Òdena P0814200B 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840009021 65 18/Y/260700  5.614,40   4.491,52 1.122,88  
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Ajuntament del Papiol P0815700J 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840022738 65 18/Y/260701  5.614,40   4.491,52  1.122,88  

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840008856 75 18/Y/260703  5.614,40   4.491,52 1.122,88  

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 
Inventari de camins 
municipals 

1840006911 80 18/Y/260704  7.840,80  1.568,16  6.272,64  

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona 

P0823600B 
Inventari de camins 
municipals 

1840013262 70 18/Y/260705  8.624,88   1.724,98  6.899,90  

Ajuntament de Subirats P0827300E 
Ordenança regulació 
usos camins 

1840005704 70 18/Y/260706  1.815,00   1.815,00 0,00  

Ajuntament de Tavertet P0828000J 
Incorporació senders + 
Investigació històrica 

1840011416 70 18/Y/260707  5.614,40   4.491,52 1.122,88  

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 
Investigació de la 
titularitat 

1840019530 65 18/Y/260708  6.836,50   5.469,20 1.367,30  

 

 

 
b) Amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
Recurs: Camins municipals 
Tipus de procediment: Acord Marc 

 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Pun
tua-
ció 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(€) 

Cost total 
estimat 

(€) 

Cost AJ 
(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2019 (€)  

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2020 € 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 
Investigació 
de la 
titularitat 

1840005386 65 18/Y/260599  5.469,20    6.836,50   1.367,30 4.375,36 1.093,84 1.093,84  273,46  

Ajuntament de 
Caldes de Montbui 

P0803300C 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840013363 80 18/Y/260600  13.172,54    16.465,68   3.293,14 2.634,51  658,63  10.538,03  2.634,51  
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Pun
tua-
ció 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(€) 

Cost total 
estimat 

(€) 

Cost AJ 
(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2019 (€)  

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2020 € 

Ajuntament de 
Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 
 

Inventari de 
camins 
municipals 

1840023442 70 18/Y/260601  15.171,95    16.857,72   1.685,77 3.034,39  337,15  12.137,56  1.348,62  

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 

Incorporació 
senders + 
Investigació 
històrica 

1840024690 75 18/Y/260602  4.491,52    5.614,40   1.122,88 3.593,22 898,30 898,30  224,58  

Ajuntament de la 
Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840004546 70 18/Y/260604  9.526,57    10.585,08   1.058,51 1.905,31  211,70  7.621,26  846,81  

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840005255 70 18/Y/260605  24.698,52    27.442,80   2.744,28  4.939,70  548,86  19.758,82  2.195,42  

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840011336 70 18/Y/260606  20.993,74    23.326,38   2.332,64  4.198,75  466,53  16.794,99  1.866,11  

Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca 

P0822700A 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840004797 70 18/Y/260607  14.642,69    16.269,66  1.626,97  2.928,54  325,39  11.714,15  1.301,58  

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 

Incorporació 
senders + 
Investigació 
històrica 

1840013519 75 18/Y/260597  4.491,52    5.614,40   1.122,88  3.593,22 898,30 898,30  224,58  

Ajuntament de 
Santa Maria d'Oló 

P0825800F 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840002802 65 18/Y/260608  35.283,60    39.204,00   3.920,40  7.056,72  784,08  28.226,88  3.136,32  

Ajuntament de 
Seva 

P0826900C 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840021884 80 18/Y/260609  13.054,93    14.505,48  1.450,55  2.610,99  290,11  10.443,94  1.160,44  

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840005957 70 18/Y/260591  10.349,86    12.937,32   2.587,46  2.069,97  517,49  8.279,89  2.069,97  

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 

Incorporació 
senders + 
Investigació 
històrica 

1840007513 65 18/Y/260592  4.491,52    5.614,40   1.122,88  3.593,22 898,30  898,30  224,58  
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Pun
tua-
ció 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(€) 

Cost total 
estimat 

(€) 

Cost AJ 
(€) 

Import 
DIBA 

exercici 
2019 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2019 (€)  

Import 
DIBA 

exercici 
2020 (€) 

Import 
AJ 

exercici 
2020 € 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840022150 70 18/Y/260593  7.683,98    9.604,98   1.921,00  1.536,80  384,20  6.147,18  1.536,80  

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 
Investigació 
de la 
titularitat 

1840006545 65 18/Y/260598  5.469,20   6.836,50  1.367,30  4.375,36 1.093,84  1.093,84  273,46  

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P0830800I 
Inventari de 
camins 
municipals 

1840012925 70 18/Y/260596  6.958,71   13.917,42  6.958,71  1.391,74  1.391,74  5.566,97  5.566,97  

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

Incorporació 
senders + 
Investigació 
històrica 

1840024725 75 18/Y/260603  3.649,36   5.614,40   1.965,04  2.919,49  1.572,03  729,87  393,01  
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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 el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari. 
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció 

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

 
Quart. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que 
es correspon al percentatge assumit per l’ens. 

2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació derivada de la 
present concessió, l’ens ha d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un acord 
per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació electrònica 
del document normalitzat.  

3. La Diputació comunicarà a l’ens l’adjudicació dels contractes en desplegament 
d’aquest decret per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant 
ingrés en el seu compte general en el termini d’un mes, a comptar des de la data 
de recepció de la d’aquesta comunicació, l’import que es concreta a l’epígraf 
primer de l’acord, que es correspon al percentatge de finançament assumit. 

4. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present decret. 

5. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 
de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no ingressat amb 
altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals”. 

 
Cinquè. DETERMINAR que la despesa pluriennal vinculada a la contractació que se’n 
derivi s’imputarà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i imports següents: 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- 62.591,37 € (seixanta-dos mil cinc-cents noranta-un euros amb trenta-set 
cèntims) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/22751 del 
pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. 

- 61.133,55 € (seixanta-un mil cent trenta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims) 
amb càrrec a l’aplicació G/50100/45302/22751 del pressupost de l’exercici 2020 
de la Diputació de Barcelona. 

- 69.127,78 € (seixanta-nou mil cent vint-i-set euros amb setanta-vuit cèntims) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/22750 del pressupost de 
l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. 

- 168.119,34 € (cent seixanta-vuit mil cent dinou euros amb trenta-quatre cèntims) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45302/22750 del pressupost de 
l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona. 

 
Aquesta despesa deriva de l’operació RC 180100074 d’aprovació d’un acord marc, 
aprovat per resolució (núm. 1978/18) del Vicepresident primer i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de data 6 de març de 2018, i és per aquest motiu pel 
qual no es fa RC en la present concessió de recursos tècnics. 

 
Sisè. CONDICIONAR l’efectivitat de la concessió d’aquest recurs a la condició 
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient 
en el pressupost dels exercicis esmentats i a l’adjudicació de la contractació per 
prestar-los, derivada de l’acord marc previst que es tramiti. 
 
Setè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada. 
 
Vuitè. 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. 
 
Novè. ESTABLIR que les activitats necessàries que ha de realitzar l’ens destinatari per 
poder prestar el recurs seran les que es determinen a continuació: 
 

(...) 
 
L’Ajuntament assumirà les obligacions següents: 
 
Per a “Inventaris de camins municipals” 
 
a) Facilitar la relació de camins i senders considerats municipals o que es creu es pot 

defensar la seva titularitat pública, així com els camins i senders dels que es tinguin 
dubtes respecte la seva titularitat. L’empresa consultora i Diputació començaran aquest 
estudi en base a aquesta primera població de camins. En concret, l’ajuntament haurà de 
facilitar la següent informació: 
a. Plànol general del municipi amb els camins i senders que es considera han de formar 

part de l’Inventari, grafiats (ja sigui en format paper o en format digital).  
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b. Previsió de la longitud de camins municipals a inventariar i senders a incorporar (els 
senders s’incorporen a l’estudi però no es fa feina de camp).(Km). 

c. Nom amb el que es coneix a cada camí o sender, si en té algun, així com el seu 
topònim inicial i el seu topònim final. 

d. Còpia de l’Inventari de camins municipals antic, si s’escau. 
 
b) Acompanyar als redactors del catàleg, en el cas que fos necessari, en la feina de camp 

per determinar la situació dels camins, amb indicació del lloc o paratge on radica i on 
acaba, així com al llarg de tota la traça, si així es requerís.  

 
c) Gestionar l’obertura dels camins en el cas que algun s’hi trobés tancat.  
 
d) Permetre als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons documentals històrics de 

l’Ajuntament que els mateixos requereixin.  
 
Per a “Investigació de la titularitat de camins municipals”  
 
a) Previ al començament de l’estudi de titularitat, l’Ajuntament haurà hagut d’aprovar 

provisionalment el Catàleg de camins municipals o, si s’escau,  l’Inventari de camins 
municipals, mitjançant procediment d’exposició pública. 

 
b) Facilitar a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació 

el conjunt de camins dels quals s’ha de fer l’estudi. 
 
c) Permetre als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons documentals històrics de 

l’Ajuntament que els mateixos requereixin.  
 
Per a “Incorporació dels senders i de la seva consulta massiva en fonts històriques 
als Catàlegs de camins municipals prèviament redactats per Diputació de Barcelona” 
 
a) Si prèviament no ho ha fet, l’Ajuntament haurà d’aprovar provisionalment el Catàleg de 

camins municipals mitjançant procediment d’exposició pública. 
 

a. Facilitar la relació de senders considerats municipals o que es creu es pot defensar la 
seva titularitat pública, així com altres camins no inclosos prèviament al Catàleg sobre 
els que es tinguin dubtes de  titularitat. En concret l’ajuntament haurà de facilitar la 
següent informació: 

b. Previsió de la longitud de camins i senders municipals a incorporar (en aquest estudi 
no es fa feina de camp)(Km). 

c. Nom amb el que es coneix cada camí, si en té algun, així com el seu topònim inicial i 
el seu topònim final. 

d. Còpia de l’Inventari de camins municipals antic, si s’escau. 
e. Al·legacions al Catàleg de camins municipals, si s’escau 
f. Estudi “Investigació de la titularitat de camins municipals” redactat per Diputació de 

Barcelona prèviament, si s’escau. 
 
b) Acompanyar als redactors del catàleg, en el cas que fos necessari, en la feina de camp 

per determinar la situació dels camins, amb indicació del lloc o paratge on radica i on 
acaba, així com al llarg de tota la traça, si així es requerís.  
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c) Gestionar l’obertura dels camins en el cas que algun s’hi trobés tancat.  
 
d) Permetre als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons documentals històrics de 

l’Ajuntament que els mateixos requereixin.  
 
Per a Ordenances de regulació d'ús i defensa de camins municipals 
 
a) Previ al començament d’aquest estudi, els camins municipals estudiats a les fases 

anteriors han de formar part de l’Inventari de béns de l’ajuntament. 
 
b) Facilitar a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació 

el conjunt de camins sobre els que s’ha d’ordenar. 
 
c) Permetre als tècnics redactors de l’estudi l’accés als fons jurídics de l’Ajuntament que els 

mateixos requereixin així com establir reunions conjuntes amb els tècnics assignats. 
 
Per a tots els productes 
 
a) L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor amb la 

Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
b) Realitzar, juntament amb l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 

una revisió de la maqueta dels treballs, lliurat per la Diputació de Barcelona, per tal de 
localitzar possibles errades. Passat dos mesos des de la revisió sense cap esmena 
municipal, la maqueta s’entendrà correcta. 

 
c) Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència 

de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la marca 
s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció de 
Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els criteris 
de la seva aplicació caldrà consultar el lloc http://www.diba.cat/web/sala-de-
premsa/imatge-corporativa. 

 
Modificacions: 
 
a) En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en 

l’actuació objecte d’aquest ajut, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que s’estudiï la 
possibilitat de la seva admissió. 

 
b) Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i 

degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari 
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període 
d’execució.”                                                                (...) 

 
En el supòsit en què es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs 
concedit, a causa de que l’ens destinatari no hagi realitzat alguna d’aquestes activitats 
necessàries, la Diputació l’advertirà que transcorreguts dos mesos, sense que l’ens 
destinatari realitzi aquestes activitats, es procedirà a la revocació de la concessió del 
recurs.  

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Desè. Desestimar les següents sol·licituds per valoració més baixa i manca de 
recursos, respecte del recurs tècnic que es detallen a continuació: 
 
 
Recurs: Camins municipals  
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
Motivació: Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. 
 

Ens  Local NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Valoració 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C Inventari de camins municipals 1840023557 50 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840009075 55 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F Inventari de camins municipals 1840001054 60 

Ajuntament de 
Bruc 

P0802500I Inventari de camins municipals 1840025644 20 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H Inventari de camins municipals 1840023203 60 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840002839 25 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E Inventari de camins municipals 1840019507 50 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F Inventari de camins municipals 1840001268 50 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G Inventari de camins municipals 1840008222 50 

Ajuntament de 
Gaià 

P0808900E Inventari de camins municipals 1840001064 60 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G Investigació de la titularitat 1840025814 15 

Ajuntament de 
Granada 

P0809300G Inventari de camins municipals 1840006207 20 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840024589 55 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E Inventari de camins municipals 1840005863 60 

Ajuntament de 
Montcada i 
Reixac 

P0812400J Inventari de camins municipals 1840025229 50 

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F Inventari de camins municipals 1840023649 20 

Ajuntament de 
Palma de 
Cervelló 

P5831301F Investigació de la titularitat 1840000759 55 
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Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C Inventari de camins municipals 1840019667 50 

Ajuntament de 
Sagàs 

P0818700G Inventari de camins municipals 1840006773 60 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840004925 30 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840009545 55 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E Inventari de camins municipals 1840025389 20 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H Inventari de camins municipals 1840007863 60 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A Inventari de camins municipals 1840011530 20 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D Inventari de camins municipals 1840014908 10 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H Inventari de camins municipals 1840003583 50 

Ajuntament de 
Santa 
Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840006745 25 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840026052 55 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B Inventari de camins municipals 1840004533 60 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840025345 15 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F Inventari de camins municipals 1840007617 60 

Ajuntament de 
Torrelles de 
Foix 

P0828800C Inventari de camins municipals 1840001286 60 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840026063 60 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C Inventari de camins municipals 1840008786 60 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 
Incorporació senders + Investigació 
històrica 

1840011104 55 

Ajuntament 
d'Oristà 

P0815000E Inventari de camins municipals 1840006384 60 
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Onzè. Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits, respecte 
del recurs tècnic que es detallen a continuació: 
 

 
Recurs: Camins municipals. 
Centre Gestor: Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 
Motivació: Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. 
Requisit incomplert: El que demana l’Ajuntament no es correspon amb el recurs 
ofertat. 

 

Ens Local NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Motivació 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 
Arranjament de camins en sòl 
rústic 

1840024245 
Actuació no 
compatible amb 
el recurs 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 
Ordenança reguladora dels 
camins municipals 

1840006333 
Actuació no 
compatible amb 
el recurs 

 
Dotzè. ESTABLIR que en el cas de les desestimacions per manca de recursos, es 
podrà revertir de forma puntual si al llarg de l’exercici es disposa de recursos 
addicionals. 
 
Tretzè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies. Demanaríem una explicació 
d’aquest dictamen a la propera Comissió Informativa de Territori. Gràcies.  
 
El president, senyor Castells (CIU), contesta dient: Estic segur que el diputat així ho 
farà.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’adjudicació del contracte per a la gestió dels equipaments del “Monestir de 
Sant Llorenç del Munt”, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a 
l’empresa NOUS REPTES, SL, per un import d’inversió/cànon anual de 12.300 € 
(IVA exclòs) (exp. núm. 2016/11896).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Vist l’expedient de contractació de gestió del servei públic, tramitat de forma ordinària, 
no subjecte a regulació harmonitzada mitjançant procediment obert i adjudicació 
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mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per a la gestió dels equipaments 
del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona, el qual va ser aprovat en sessió 
ordinària de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018. (A-59/2018). 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i al Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 8 de març de 2018.  
 
Atès que la Mesa de Contractació de I’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en sessions de 
dates 9 i 16 d’abril de 2018, va procedir, respectivament, a l’obertura del Sobre 1, 
corresponent a la documentació administrativa, i a l’obertura del Sobre 2, 
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor, de les empreses admeses 
a licitació. 
 
Vist l’informe tècnic de data 26 de juny de 2018, emès pel tècnic del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb el vist i plau del director del parc i de la cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la part del qual en allò que interessa, diu el 
següent: 
 
"(...) En data 9 d’abril de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la 
documentació administrativa de l’única empresa que ha presentat oferta: 

 
1. NOUS REPTES, SL. 

 
Analitzada la documentació presentada, es conclou que aquesta empresa presenta la 
declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 
contractar amb l’Administració i a on declara que disposa de la solvència financera i 
professional o tècnica exigides en els termes de la clàusula 1.9) del Plec d’explotació i 
de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars. 
 
En data 16 d’abril de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat on es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de l’empresa presentada, 
corresponent als criteris que depenen d’un judici de valor. D’acord amb el Plec 
d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars que 
regeix aquesta contractació, el criteri de valoració és el que s’indica: 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor (40%) 
 
Criteri 1: adopció de mesures destinades a fer més sostenible la gestió de 
l’equipament. Es valorarà especialment les accions proposades que comportin una 
reducció en el consum de l’aigua, electricitat, gasoil i l’estabulació dels animals, fins a 
un màxim de 40 punts.  
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2. Valoració de l’oferta 
 
L’oferta que ha presentat NOUS REPTES, sl, ha estat la següent: 
 
Criteri 1: adopció de mesures destinades a fer més sostenible la gestió dels 
equipaments. Es valorarà especialment les accions proposades que comportin 
una reducció en el consum de l’aigua, electricitat, gasoil i l’estabulació dels 
animals (fins 40 punts) 
 
NOUS REPTES SL, presenta diferents propostes de millora de la gestió que 
repercutirà en millores mediambientals: estalvis en els consums dels proveïments 
energètics i d’altres serveis. 
 

D’acord amb la descripció del criteri 1 i atenent a la proposta presentada es fa la 
següent valoració: 
 

Quant a les accions proposades per fer més sostenible la gestió dels equipaments, 
planteja reduir el consum d’aigua directament amb la utilització de reductors de cabals. 
També proposa reaprofitar les aigües grises, aquest aspecte redueix significativament 
el consum. Igualment, pretén millorar les instal·lacions perquè d’una manera global es 
redueixi el consum d’aigua, fet que es valora d’una manera molt adequada tenint en 
compte la complexitat de la ubicació dels equipaments i les seves instal·lacions.  
 

En relació al consum d’electricitat, proposa substituir les bombetes incandescents per 
dispositius leds, això és una bona opció ja que redueix significativament el consum, en 
el mateix sentit, proposa un canvi en els motors elèctrics dels equipaments que 
reduiria d’una manera molt significativa el consum i la despesa elèctrica atès que els 
nous motors són més eficients. També presenta una proposta de millora de l’aïllament 
que va en la línia de la disminució del consum energètic, així com la instal·lació d’una 
estufa de pellets. 
 

Finalment, pel que fa al consum de gasoil planteja la voluntat de tenir en compte en 
futures adquisicions la compra de models més eficients i de menys consum però sense 
concretar prou la seva proposta ni aportar cap aspecte nou o de major compromís amb 
la reducció del consum de gasoil.  
 

En aquest sentit, es considera que la proposta tècnica de l’empresa és complerta i 
adequada per tal d’assegurar la qualitat de la gestió. Els elements que aporta es 
consideren suficients i ajustats a les necessitats tècniques per a la gestió de 
l’equipament.  
 

En conclusió, per la solidesa de l’oferta es considera una proposta de gestió d’un nivell 
bo, tot i que li manca aportar informació respecte aspectes tan rellevants com la gestió 
dels animals de transport.  
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El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor és la següent: 
 

 
A) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE 
VALOR (fins a 40 punts) 

 Màxim NOUS REPTES, SL  

1. Adopció de mesures destinades a fer més sostenible la gestió dels equipaments. Es 
valorarà especialment les accions proposades que comportin una reducció en el 
consum de l’aigua, electricitat, gasoil i l’estabulació dels animals 

 

Total 
40 29 

 

 
3.-Síntesi de la proposta 
 
Fem una síntesi de la proposta del licitador. 
 
NOUS REPTES, SL 
 
NOUS REPTES, SL proposa una gestió coherent amb els criteris d’estalvi energètic i 
la reducció d’altres consums que es valora positivament sobretot tenint en compte la 
situació dels equipaments en un indret tan singular. 
 
Demostra un gran coneixement de la gestió en condicions especialment particulars 
com és el cim de la Mola: un indret sense subministraments ni possibilitat d’accés en 
vehicle. 
 
En resum, és una oferta sòlida  tot i que es troba a faltar un pla estratègic més 
ambiciós quant a una gestió més sostenible dels equipaments objecte de concessió, 
no fent cap referència a aspectes tan importants com l’estabulació dels animals. (...)” 
 
En data 22 de maig de 2018 la Mesa de contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre número 3, corresponent als criteris 
avaluables de forma automàtica, de les empreses admeses a licitació: 

 
Valoració dels criteris avaluables de forma automàtica 

 
- Criteri 1: Baixa en els preus màxims dels productes del servei de bar-restaurant 

establerts en l’annex IV dels presents plecs..............................Puntuació fins a 30 
punts 
Sobre cada preu unitari ofert per un mateix licitador es calcularà el percentatge de 
baixa que suposa respecte al preu unitari màxim de licitació i amb tots aquest 
percentatges de baixa es realitzarà la mitjana aritmètica. 
 

Per a calcular la puntuació obtinguda per cada licitadors, s’atorgaran 0 punts quan la 
mitjana aritmètica sigui 0, la màxima puntuació a la mitjana aritmètica mes elevada i es 
puntuarà la resta de mitjanes de manera proporcional. 
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Valoració del Criteri 1: 
 
En l’oferta presentada pel licitador pel que fa als productes del servei de bar-restaurant 
establerts en l’annex IV dels plecs que regulen la licitació (que s’adjunta com annex ), 
s’observa que presenta una reducció de preu en determinats productes.  
 
Puntuació obtinguda: 30 punts, atès que no hi ha cap altra oferta presentada  

 
- Criteri 2: Millores de la inversió/cànon (part fixa i part variable) amb la següent 

subpuntuació........................................................................................ fins a 20 punts 
 
Part fixa: Millora de l’import de la inversió mínima de 12.280 € anyals fins a 10 punts 
  
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes econòmiques que igualin l’import 
mínim d’inversió i la màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la resta 
d’ofertes en funció de les altes i de manera proporcional.  

 
Part variable: Millora del percentatge de la facturació anual d’acord amb els trams 
següents ..............................................................................................fins a 10 punts 

 
 Facturació anual inferior o igual a 600.000 €.....................1,00% de la facturació 

Facturació anual superior a 600.000 € i inferior o igual a 650.000€ 
..........................................................................................1,50% de la facturació 
Facturació anual superior a 650.000 € ................................. 2% de la facturació 
 
En cada un dels trams el cànon ofert ha de ser com a mínim igual a aquests 
percentatges 
 
Només es valoren les ofertes que igualen o milloren tots i cada un dels 
percentatges mínims del cànon variable. 

 
Valoració del Criteri 2: 
 
L’oferta presentada pel licitador és la següent: 

Part fixa:  
- Inversió mínima anual: 12.280,00 € IVA exclòs 
- Proposta d’inversió anual: 12.300,00 € IVA exclòs 
 
Part variable: 
- Facturació anual inferior o igual a 600.000 €  1 % de la facturació anual. 
- Facturació anual superior a 600.000 € i inferior o igual a 650.000 €  1,5 % 

facturació 
- Facturació anual superior a 650.000 €  2 % de la facturació anual 
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Part fixa:  
Puntuació obtinguda: 10 punts, atès que no hi ha cap altra oferta presentada i el 
licitador presenta un increment en la seva oferta. 
 
Part variable:  
Puntuació obtinguda: 0 punts atès que el licitador iguala l’oferta de sortida indicada als 
plecs de condicions tècniques. 
 
- Criteri 3: Ampliació de l’horari mínim del funcionament del monestir de Sant Llorenç 

establert en l’apartat 3.5.D) dels presents plecs...................................fins a 10 punts 
 
L’horari mínim del funcionament dels serveis públics obligatoris dels equipaments 
(gestió de visites a l’exposició sobre el monestir, visites a l’església i a la 
interpretació de l’entorn, i acollida, informació i lleure del Punt d’informació) i el 
servei de bar-restaurant és el següent: feiners de 10:00 a 16:00 h. L’horari dels 
dissabtes, diumenges i festius és de 9 a 18 hores. 

 
Increment d’una hora al mati (laborable): 2,5 punts 
Increment d’una hora a la tarda (laborable): 2,5 punts 
Increment d’una hora al mati (festiu): 2,5 punts 
Increment d’una hora a la tarda (festiu): 2,5 punts 

 
Valoració del Criteri 3: 

 
L’oferta presentada pel licitador és la següent: 
 

HORARI MÍNIM DE 
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS 
PÚBLICS OBLIGATORIS DELS 
EQUIPAMENTS  

PROPOSTA DE MILLORA DE L’HORARI DELS 
SERVEIS PÚBLICS OBLIGATORIS 

 
Feiners: de 10:00 a 16:00 hores 
 

Increment d’una hora al matí 
(laborable) 

SI NO 

Increment d’una hora a la tarda 
(laborable) 

SI NO 

 
Dissabtes, diumenges i festius: de 
09:00 a 18:00 hores 
 
 

Increment d’una hora al matí 
(festiu) 

SI NO 

Increment d’una hora a la tarda 
(festiu) 

SI NO 

 
Puntuació obtinguda: 0 punts, atès que no presenta cap millora. 
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 “ (...)  1.14) Proposicions anormals o desproporcionades   
 
Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o 
desproporcionada s’hauran de complir, de forma acumulativa, les condicions següents: 
 

 Que en els criteris subjectes a judici de valor (criteri 1) s’hagi obtingut una 
puntuació igual o inferior a 15 punts i 

 

 Que en els criteris avaluables de forma automàtica (criteri 1, criteri 2 i criteri 3) 
s’hagi obtingut una puntuació igual o inferior a 15 punts. (...)” 
 

Puntuació obtinguda: 

 Criteris subjectes a judici de valor: 29 

 Criteris avaluables de forma automàtica: 40 punts 
 
Per tant un cop feta la valoració de l’oferta es considera que no hi ha una baixa 
desproporcionada. 
 
Per tant, el quadre de valoració per ordre de puntuació dels criteris avaluables de 
forma automàtica és el següent: 
 

 
Finalment, el resum de la valoració de l’oferta presentada per a gestionar el contracte 
de gestió del servei públic sota la modalitat de concessió administrativa per a la gestió 
dels equipaments del ‘Monestir de Sant Llorenç del Munt’ del Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac propietat de la Diputació de Barcelona, tenint en compte els 
criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, 
és el següent: 
 

 
Un cop realitzada la valoració de l’oferta presentada el sotasignat, amb el vist i plau de 
la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa a la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat l’adjudicació de la contractació per a gestionar els 
equipaments del ‘Monestir de Sant Llorenç del Munt’ del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, a l’empresa NOUS REPTES, SL, amb NIF B61987566, d’acord amb 
la seva oferta. (...)”. 
 

EMPRESA Criteri 1: Criteri 2: Criteri 3: 
Total puntuació 

criteris automàtics 

NOUS REPTES, SL 30 10 0 40 

Empresa 
Puntuació criteris 

judici de valor 
Puntuació criteris 

avaluació automàtica 

 
Total punts 

 

NOUS REPTES, SL 29 40 69 
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Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de 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, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte per a la gestió dels equipaments del “Monestir de 
Sant Llorenç del Munt”, del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, de 
conformitat amb l’informe tècnic, emès pel tècnic del Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, amb el vist i plau del director del parc i de la cap de l’Oficina Tècnica de 
Parcs Naturals, a l’empresa NOUS REPTES, SL, amb NIF B61987566, d’acord amb la 
seva oferta, per: 
 
A. Un import d’inversió/cànon anual de: 

 
Cànon fixe:  
Un cànon anual de 12.300,00 € IVA exclòs  
 
Cànon variable: 
- Facturació anual inferior o igual a 600.000 €  1 % de la facturació anual. 
- Facturació anual superior a 600.000 € i inferior o igual a 650.000 €  1,5 % 

facturació 
- Facturació anual superior a 650.000 €  2 % de la facturació anual 

 
B. Un horari del funcionament dels serveis públics obligatoris dels equipaments 

(gestió de visites a l’exposició sobre el monestir, visites a l’església i a la 
interpretació de l’entorn, i acollida, informació i lleure del Punt d’informació) i el 
servei de bar-restaurant és el següent: feiners de 10:00 a 16:00 h. L’horari dels 
dissabtes, diumenges i festius és de 9 a 18 hores. 
 

C. Una aplicació de les mesures següents, destinades a fer més sostenible la gestió 
de l’equipament: 
 
 En relació al consum d’aigua: 

- reduir el consum d’aigua directament amb la utilització de reductors de 
cabals.  

- reaprofitar les aigües grises, aquest aspecte redueix significativament el 
consum.  
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- millorar les instal·lacions perquè d’una manera global es redueixi el 
consum d’aigua  

 
 En relació al consum d’electricitat:  

- substituir les bombetes incandescents per dispositius leds, 
- canvi dels motors elèctrics dels equipaments que reduiria d’una manera 

molt significativa el consum i la despesa elèctrica atès que els nous 
motors són més eficients 

- millora de l’aïllament que va en la línia de la disminució del consum 
energètic 

- instal·lació d’una estufa de pellets. 
 

 En relació al consum de gasoil:  
- voluntat de tenir en compte en futures adquisicions la compra de 

models més eficients i de menys consum però sense concretar prou la 
seva proposta ni aportar cap aspecte nou o de major compromís amb la 
reducció del consum de gasoil.  

 
D. Uns preus bàsics a aplicar als productes de venda al públic que ofereix el servei de 

bar-restaurant: 
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Segon.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà 
abans del transcurs dels 15 dies hàbils a la remissió de la notificació de la present 
resolució. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- PUBLICAR el corresponent anunci formalització del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.” 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
desestimació del recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Ambientòlegs de 
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Catalunya en data 3 de setembre de 2018, contra l'acord de la Junta de Govern, 
de 10 de juliol de 2018, en relació amb la desestimació de la sol·licitud de 
subvenció per al projecte “Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme 
Responsable per als més petits”, dins de la convocatòria de concessió de 
subvencions per a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de 
projectes i activitats destinades a la sensibilització i participació ciutadana en 
matèria de medi ambient, any 2018 (exp. núm. 2018/3101).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Atès que per Junta de Govern de data 26 d’abril es va aprovar la convocatòria i les 

bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a entitats sense ànim de lucre, pel desenvolupament de projectes i 
activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de 
medi ambient en l’àmbit local, any 2018. 

 
2. Atès que una vegada analitzades les sol·licituds rebudes, mitjançant acord de la 

Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018, es va desestimar la sol·licitud 
presentada pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). El referit acord es 
va posar a disposició de l’esmentada entitat en data 2 d’agost de 2018, i accedí a la 
notificació en data 6 d’agost de 2018. 

 
3. Atès que en data 3 de setembre 2018, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB), amb CIF G-46235837 va presentar dins de termini una instància al 
registre de la Diputació de Barcelona, sol·licitant la revisió del resultat negatiu de la 
subvenció al projecte “Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme 
Responsable per als més petits” presentat per l’entitat a la “Convocatòria de 
subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i 
activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de 
medi ambient en l’àmbit local”. 

 
4. Vist l’informe tècnic emès en data 24 d’octubre de 2018 per la Cap de l’Oficina 

Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental, el qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME TÈCNIC SOBRE EL RECURS PRESENTAT PER L’ENTITAT COL·LEGI 
D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA 
 
Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 26 d’abril de 2018 va aprovar la 
“Convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a entitats sense ànim de lucre, pel desenvolupament de 
projectes i activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de 
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medi ambient en l’àmbit local, any 2018” (codi 201820185120009833), que va ser publicada 
al Butlletí Oficial de la província de 7 de maig de 2018 i a la pàgina web de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de la Diputació, en la mateixa data. 
 
Un cop analitzades totes les sol·licituds rebudes, la Gerència de Serveis de Medi ambient va 
presentar el corresponent Informe d’Instrucció amb la proposta d’adjudicació de 
subvencions, així com la justificació de les sol·licituds denegades, d’acord als objectius, 
finalitats, requeriments i criteris d’atorgament de sol·licituds previstos a les bases 
esmentades.  

 
L’informe, que proposava la concessió de 17 subvencions i la denegació de 18 sol·licituds, 
va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de juliol de 
2018, i els resultat publicats en la seu electrònica de la Diputació i en la pàgina web de la 
Gerència de Serveis de Medi ambient en data 24 de juliol de 2018.  
 
Fets 
 
En data 3 de setembre 2018, el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), amb CIF 
G-46235837 va presentar una instancia al registre de la Diputació de Barcelona, sol·licitant 
la revisió del resultat negatiu de subvenció al projecte “Exploradors sostenibles: tallers i jocs 
sobre Turisme Responsable per als més petits”.  
 
L’entitat esmenta que el motiu de la denegació és que no s’ajusta a la base 2.2., la qual 
reprodueix parcialment:  
 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants.  
 
I a partir d’aquí al·lega tot d’arguments per rebatre aquest motiu de la denegació.  
 
Revisió de la sol·licitud de subvenció 
 
S’ha revisat la sol·licitud en base als arguments presentats pel COAMB i s’observa que el 
motiu de la denegació no coincideix amb l’al·legat per part del peticionari. 
 
El motiu de denegació és que no compleixen amb la finalitat de la subvenció (la base 2.2.) 
que és molts més àmplia del que ells reprodueixen. Concretament la base 2.2. de la 
convocatòria diu:  

 

2.2 Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o 
social que tinguin per finalitat: 

 

 El desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei ambiental vinculats a la 
millora ambiental del territori i/o municipi que es duguin a terme de forma 
coordinada entre entitats, centres educatius i ens locals. Aquests projectes 
poden incloure el disseny inicial del projecte d ’Aprenentatge Servei, la posada en 
funcionament, l’execució del projecte o l’avaluació. 
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 La realització de projectes d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la 
realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes 
aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la 
xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. És a dir, projectes en rius, 
basses, rieres, etc. que busquin donar a conèixer el seu valor ecològic, social i 
patrimonial i la seva funcionalitat i importància com element d’adaptació al canvi 
climàtic. També s’inclouen projectes per conscienciar la població sobre els 
problemes que afecten a aquests ecosistemes, com per exemple la presència 
d’espècies exòtiques i invasores i com podem contribuir a la seva solució. 

 La sensibilització ambiental i participació ciutadana en projectes i activitats 
sobre millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible. Projectes especialment 
desenvolupats en entorns urbans, que contribueixin a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica i la millora de la salut de les persones per mitjà de la promoció d’hàbits 
de mobilitat saludables i sostenibles, la millora del verd urbà i la conscienciació de la 
població en l’ús eficient de l’energia i l’ús d’energies renovables. 

 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants. 
 
El projecte presentat pel COAMB “Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme 
Responsable per als més petits”, és un projecte molt interessant per promoure el turisme 
sostenible entre els infants de 3 a 10 anys i les seves famílies, on a partir de diverses 
activitats lúdiques reflexionen sobre l’impacte sobre el medi ambient de les seves accions en 
el temps d’oci, viatge i turisme. Però en cap cas, correspon a alguna de les tres finalitats de 
la convocatòria (tal i com diu la base 2.2), doncs no és ni :  

 
- Projectes d’Aprenentatge Servei ambiental, doncs ni esmenta ni aplica aquesta metodologia 

d’aprenentatge comunitari dins de la seva proposta.  
 
- Accions de sensibilització, recerca o conservació dels espais aquàtics continentals. El 

projecte “Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme Responsable per als més petit”, 
no inclou aquest tipus d’accions de sensibilització, recerca o conservació, ni es desenvolupa 
en cap riu, bassa o riera concret.  

 

- Millora de la qualitat de l’aire i mobilitat sostenible que contribueix a la reducció de la 
contaminació atmosfèrica i salut. El projecte presentat pel COAMB no té l’objecte específic i 
concret de millorar la qualitat de l’aire i la mobilitat sostenible, doncs la temàtica del mateix és 
més àmplia.  

 

Per tot l’exposat, es conclou el següent: 
 

Conclusió  
 

L’àmbit temàtic del projecte “Exploradors sostenibles: Tallers i jocs sobre Turisme 
Responsable per als més petits” no s’ajusta a la finalitat d’aquesta convocatòria descrita a la 
base 2.2 ja que no es correspon amb cap de les finalitats objecte de subvenció.  
 

El motiu de la denegació, per tant, no és el que s’al·lega en el recurs presentat on 
s’argumenta que la finalitat del projecte no és únicament lúdica o festiva, ni que les accions 
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estiguin circumscrites únicament a l’àmbit escolar i les colònies d’infants, sinó que no 
s’ajusta a les finalitats objecte de subvenció previstes a les bases. 
 

Tot i que no haguem pogut valorar positivament el projecte presentat pels motius exposats 
volem destacar la qualitat del projecte tant pel seu rigor científic com pel seu potencial 
educatiu, divulgatiu i transformador.” 

 

Fonaments de dret 
 

1. Vist l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques, en quant que estableix que l’error o 
l’absència de qualificació del recurs per part del recurrent no suposa un obstacle per 
la seva tramitació, sempre que de l’escrit presentat es pugui deduir que es tracta 
d’un recurs. 

 

2. Vist que, de conformitat a l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, correspon 
resoldre els recursos de reposició al mateix òrgan que el va dictar, i que l’acord 
contra el qual s’interposa el recurs (AJG 360/18) el va dictar la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència, de conformitat al punt 3.3 lletra 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. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 
2018).  

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ADMETRE a tràmit el recurs de reposició presentat pel Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya en data 3 de setembre de 2018 contra l’acord número 
360 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona adoptat en data 19 de juliol de 
2018, en relació a la desestimació de la sol·licitud de subvenció per al projecte 
“Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme Responsable per als més petits“. 
 
Segon. DESESTIMAR totalment les al·legacions presentades en el recurs de reposició 
interposat per l'entitat esmentada en l’acord precedent, mantenint la seva exclusió de 
la convocatòria 201820185120009833, per no ajustar-se a les finalitats objecte de 
subvenció previstes a les bases, i d’acord amb l’informe emès per la Cap de l’Oficina 
Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental transcrit literalment en la part expositiva dels 
presents acords.  
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.” 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del termini d'execució en relació amb el projecte "Camins, més enllà 
de les fronteres: Comprendre l'Asil, les Migracions i la Interdependència al Nord i 
al Sud" de l'Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, subvencionada 
en el marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per donar suport a 
"Projectes d'Educació per al Desenvolupament" 2017 (exp. núm.2017/0005916).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 

“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona. 
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de 
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Camins, més enllà de les fronteres: Comprendre l’Asil, les Migracions i la 
Interdependència al Nord i al Sud” de l’Associació Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat va rebre una subvenció per un import de TRENTA-SET MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (37.752,55 €). 
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D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud de l’Associació Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, i aprovat mitjançant l’acord de la Junta de Govern 624/17, era de 
l’1 de gener de 2017 al 31 desembre de 2018.  
 
En data 7 de març de 2018 l’entitat va presentar una sol·licitud de canvi de dates 
d’execució del projecte, indicant com a noves dates, inici el 15 de desembre de 2017 i 
finalització el 14 de desembre de 2019.  
 
L’associació motiva aquest canvi, ja que no va tenir la confirmació de la subvenció de 
la Diputació de Barcelona fins al 15 de desembre de 2017, i entre el període comprès 
entre la presentació de la sol·licitud i la resolució d’aprovació, l’entitat va obtenir un 
altre finançament que li permetia cobrir les despeses anteriors a desembre de 2017. 
Per aquests motius l’entitat considera més adient iniciar el projecte més tard del 
previst.  
 
L’informe, de data 18 de juliol de 2018, elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en analitzar el contingut de la 
sol·licitud es van presentar dubtes en l’argumentació exposada per l’entitat, motiu pel 
qual el dia 25 de juny de 2018 es va requerir a l’entitat aclariments en relació als 
canvis en la programació d’activitats, així com l’efecte del cofinançament obtingut de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (en endavant ACCD).  
 
En data 9 de juliol de 2018 l’entitat presenta resposta al requeriment, i en l’esmentat 
informe de l’oficina gestora, explica que el projecte preveia tres línies d’actuació la 
primera “Creació, presentació i utilització del microsite “Camins.org” com instrument 
per la sensibilització i formació”, la segona “Disseny, realització i avaluació del curs 
Asil, Immigració i Drets humans (6ª edició presencial i 2ª edició online)” i la tercera 
”Disseny, elaboració i execució de l’edició de Curs on-line sobre acollida i inclusió de 
persones refugiades als municipis”. 
 
En el citat informe s’explica que l’entitat argumenta que com la convocatòria de la 
Diputació es va notificar al desembre de 2017 la línia d’actuació tercera “Disseny, 
elaboració i execució de l’edició de Curs on-line sobre acollida i inclusió de persones 
refugiades als municipis” prevista a la sol·licitud de la Diputació de Barcelona, es va 
decidir imputar a la subvenció de l’Àrea metropolitana de Barcelona (en endavant 
AMB) que finalitzava el 31 de desembre de 2017, ja que l’entitat no podia fer visible el 
suport de la Diputació de Barcelona en la comunicació i difusió d’aquesta activitat al no 
saber si finalment rebria la subvenció d’aquesta corporació. 
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En l’esmentat informe s’indica, que d’acord amb la informació aportada per l’entitat, en 
relació al cofinançament obtingut de l’ACCD no té una afectació directa en els terminis 
d’execució, però sí que ha permès mantenir el percentatge de cofinançament de la 
Diputació de Barcelona establert inicialment malgrat el canvi de dates, substituint 
l’aportació de l’AMB per la subvenció de l’ACCD.  
 
Així mateix en el citat informe s’indica que en relació a les línies primera i segona 
d’actuació s’han endarrerit, ja que tal com indica l’entitat la seva preparació ha portat 
més temps del que estava inicialment previst, i per tant es veuen endarrerides però no 
modificades respecte a la proposta inicial, i en respecte a la tercera línia d’actuació 
”Disseny, elaboració i execució de l’edició de Curs on-line sobre acollida i inclusió de 
persones refugiades als municipis” amb el canvi de dates proposat el projecte dona 
suport a la realització d’una segona edició del curs donada la demanda que va tenir la 
primera edició, amb els mateixos indicadors i activitats que el primer curs, el qual 
contemplava la sol·licitud.  
 
L’esmentat informe de l’òrgan gestor, de 18 de juliol de 2018, conclou que el canvi del 
termini d’execució no afecta els resultats plantejats a la sol·licitud ni el contingut de les 
activitats, i fa constar que la proposta de canvi de termini respecta els límits establerts 
a la Base Específica 3 de la convocatòria 201720175120009133, i per tant proposa 
acceptar la sol·licitud de l’entitat. 
 
En conseqüència, tenint en compte l’informe esmentat elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament d’aquesta corporació, es proposa el present acte per 
a l’aprovació de la modificació del termini d’execució, de forma que el nou termini 
s’inicia el 15 de desembre de 2017 i finalitza el 14 de desembre de 2019, en relació al 
projecte “Camins, més enllà de les fronteres: Comprendre l’Asil, les Migracions i la 
Interdependència al Nord i al Sud” de l’Associació Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

D’acord amb l’establert a l’article 25 de 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. 
 
D’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria 201720175120009133 per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a 
entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al 
Desenvolupament” 2017, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de 
juny de 2017.  
 
Vist el punt 3.3 lletra 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 de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut d’això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la modificació del termini d’execució, de manera que el nou 
termini s’inicia el 15 de desembre de 2017 i finalitzarà el 14 de desembre de 2019, en 
relació al projecte “Camins, més enllà de les fronteres: Comprendre l’Asil, les 
Migracions i la Interdependència al Nord i al Sud” de l’Associació Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per donar suport a “Projectes d’Educació 
per al Desenvolupament” 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern 624/17, de 
data 30 de novembre de 2017. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
accions seleccionades i les desestimades, així com les aportacions 
econòmiques que corresponen a les aprovades, en resolució de la convocatòria 
per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció 
dels drets humans en l'àmbit internacional, any 2017 (exp. núm. 2017/0011505).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Atès que des de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, per tal de donar 
compliment als seus objectius estratègics, es proposa fomentar activitats d’interès 
públic o social destinades a donar suport a accions de promoció dels drets humans en 
l’àmbit internacional per entitats sense ànim de lucre i altres. 
 
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). 
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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 30 de 
novembre de 2017, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, 
per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, codi: 201720175120009443, a entitats sense ànim de lucre i altres per 
donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, any 
2017 (AJG 626/17), per un import màxim de QUATRE-CENTS MIL EUROS 
(400.000 €). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
es va publicar en data 20 de desembre de 2017 un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS 375270 per la 
convocatòria d’accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional.  
 
Vist que en 10 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar mitjançant Acord núm. 206/2018, l’ampliació del termini de resolució de la 
convocatòria codi: 201720175120009443 i conseqüentment va modificar el segon 
paràgraf de la base 13 de les específiques, de tal manera que fixà el termini per a 
l’atorgament i notificació de les subvencions com a màxim fins als sis mesos a comptar 
des de la publicació de la convocatòria en el BOPB, és a dir, fins al 20 de juny de 
2018. 
 
Vist que, en data 9 d’octubre de 2018, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, 
com a òrgan instructor, emet l’Informe d’Instrucció de la convocatòria.  
 
Vist que segons l’establert a la Base Específica 12 de l’esmentada convocatòria, en 
data 11 d’octubre de 2018, es reuneixen els membres de l’òrgan col·legiat, vàlidament 
constituït de conformitat amb l’establert a l’art. 22.3 de l’Ordenança General de 
Subvencions, per tal de valorar i, si s’escau validar, la proposta de concessió de les 
subvencions corresponent a aquesta convocatòria elaborada per l’òrgan instructor. 
 
L’esmentada proposta, abans de determinar la puntuació de cadascun dels projectes 
presentats, fa constar que en data 31 de gener es tanca el termini de presentació de 
sol·licituds i es reben 23 sol·licituds a la convocatòria les quals es presenten de 
conformitat amb la Base Específica 6 que estableix que les sol·licituds podran 
presentar-se per escrit mitjançant model normalitzat a qualsevol de les oficines de 
registre de la Diputació de Barcelona o per la seu electrònica corporativa. No obstant 
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l’anterior, havent començat la corporació a aplicar l’administració electrònica en la seva 
relació amb les persones jurídiques l’any 2018, en el tràmit d’esmena previst a la Base 
Específica 7, l’òrgan instructor va comunicar als sol·licitants que les respostes als 
requeriments d’esmena es presentessin electrònicament.  
 
En conseqüència, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, en fase d’instrucció, 
es va trobar que les sol·licituds electròniques i la documentació adjunta a aquestes, 
així com a les respostes als requeriments, s’havien presentat mitjançant el 
corresponent formulari web, signat electrònicament i calia comprovar la validesa de les 
signatures dels documents adjunts als formularis web de sol·licitud. En un primer 
moment aquesta comprovació es va fer manualment, però posteriorment es va rebre 
indicacions que s’havia de fer les comprovacions a través de la plataforma de l’AOC, 
moment en què es van detectar diverses casuístiques (signatures vàlides, signatures 
no vàlides, validacions amb missatges d’errors, entre altres). 
 
Aquestes qüestions es van posar en coneixement de la Direcció de Serveis de 
Secretaries Delegades així com del Gabinet d’Innovació Digital de l’Àrea de 
Presidència, que van emetre sengles informes en data 21 de juny de 2018 i 27 de juliol 
de 2018 respectivament, els quals s’acompanyen a l’informe d’instrucció de data 9 
d’octubre de 2018.  
 
El primer informe fa referència, entre altres aspectes, que “d’acord amb la DT 4a. de la 
Llei 39/2015, les previsions relatives al registre electrònic entren en vigor el proper 
2.10.2018, així com el fet que l’obligatorietat per als interessats de relacionar-se 
electrònicament amb les Administracions Públiques no ha d’esdevenir una càrrega 
excessiva, unit però a la necessitat de preservar el principi d’igualtat i no discriminació 
que determina la necessitat de garantir el dret dels interessats que de manera 
adequada han presentat electrònicament en temps i forma les seves sol·licituds, 
s’aconsella la màxima prudència en l’apreciació de les circumstàncies concurrents”.  
 
I el segon informe indica que “No es veu cap inconvenient per a que la documentació 
presentada adjunta al formulari web sigui plenament considerada en els processos de 
gestió de la convocatòria de subvencions atès que, com s’ha dit, els formularis web de 
les sol·licituds han estat signats correctament; aquesta signatura dona cobertura tant 
al formulari web com als documents annexos que l’acompanyen com a adjunts; [...]” 
 
Davant d’aquesta situació l’òrgan instructor ha utilitzat com a base els citats informes 
de la Direcció de Serveis de Secretaries Delegades i del Gabinet d’Innovació Digital de 
l’Àrea de Presidència per a resoldre les incidències esmentades, vetllant per la 
coherència i aplicant la màxima prudència en l’apreciació de les circumstàncies 
concurrents. 
 
En conseqüència, en aplicació dels principis d’igualtat i no discriminació de l’activitat 
subvencional de l’article 8.3.a) de la LGS, així com el de prudència esmentat, s’ha 
admès el fet que la signatura dels formularis web de les sol·licituds o esmenes sigui 
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correcta dona cobertura tant al formulari web com als documents annexos que 
l’acompanyen com a adjunts. 
 
Aquestes dificultats anteriorment esmentades han generat retards en la fase 
d’instrucció i ha esdevingut impossible resoldre la convocatòria en el termini establert. 
 
L’òrgan col·legiat accepta la proposta de l’òrgan instructor que ha determinat la 
puntuació de cadascun dels projectes presentats d'acord amb la motivació que consta 
a l'expedient i en funció dels criteris establerts a la Base Específica 9 de la 
convocatòria. Aquesta proposta es recull a l’acta de la reunió d’aquest òrgan, que 
s’acompanya i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
 
Concretament, es comptabilitzen un total de 23 sol·licituds de propostes d’accions 
presentades a la convocatòria. Són objecte de requeriment vint-i-un (21) sol·licituds. 
Es proposen per a selecció cinc (5) accions; dos (2) accions s’han exclòs per no ser 
objecte de la convocatòria; tres (3) són desestimades per no complir els requisits de la 
convocatòria; vuit (8) queden excloses per no arribar a la puntuació mínima; i cinc (5) 
es desestimen per insuficiència de crèdit.  
 
Les cinc primeres per ordre de puntuació que es proposen per a l’atorgament de les 
corresponents subvencions, sumen un import total de TRES-CENTS VUITANTA MIL 
CINC-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (380.507,99) sobre els 
QUATRE-CENTS EUROS (400.000) amb els quals està dotada la convocatòria, i el 
crèdit sobrant no és suficient per subvencionar una sisena acció.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’esmentat informe de l’òrgan instructor, s’indica que 
amb caràcter general, a més de les despeses de recursos humans establertes a les 
bases, s’acceptaran aquelles derivades de la relació de voluntariat, sempre que 
aquesta consti en un acord de voluntariat i que les despeses es puguin acceptar 
segons l’establert a la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat, o la Llei 25/2015, 
del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següent de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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. 
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Vistes les competències de la Diputació de Barcelona en la Llei 26/2001, de 31 de 
desembre, de Cooperació al Desenvolupament, en els articles 20 i 34 de la Llei 
23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en 
l’article 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i en els articles 5 i 118 a 129 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2018, 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), correspon a la Junta de Govern adoptar els 
acords que es proposen a continuació, per delegació de la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la relació d’accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional seleccionades i desestimades, que s’incorpora a continuació, en 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, any 2017 (BOPB de 
20 de desembre de 2017); i ATORGAR, pels imports assenyalats al punt 1 següent, 
les subvencions corresponents a les accions seleccionades de conformitat amb la 
proposta establerta en l’acta de l’òrgan col·legiat, de data 19 d’octubre de 2018, la qual 
s’acompanya al present instrument, juntament amb l’informe d’instrucció de la 
convocatòria 201720175120009443 amb els seus annexos 1 (sol·licituds aprovades, 
per a les quals es proposa atorgament de la subvenció per puntuació més alta i 
suficiència de crèdit), 2 (sol·licituds aprovades per puntuació no subvencionades per 
insuficiència de crèdit), 3 (sol·licituds desestimades per no superar la puntuació 
mínima establerta), 4 (sol·licitud excloses per incompliment dels requisits establerts a 
la convocatòria), 5 (Fitxes de valoració) i 6 (compromisos de les agrupacions). 

 
1.- Sol·licituds aprovades, a les quals s’atorga la subvenció per puntuació més 

alta i suficiència de crèdit, convocatòria codi 201720175120009443 per a 
donar suport a “Accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional” 2017. 

 
Total 

puntuació 
obtinguda 

Entitat Títol projecte 
 Import 

sol·licitat  
Termini 

d'execució 
 Import a 
atorgar  

 Import a atorgar per 
anys  

Operació 
comptable 

83,50 
Associació 
NOVACT 

RIGHT2PROTES
T - Defensa, 

79.609,20 € 
01/09/18 - 
31/08/20 

79.609,20 € 
2018 47.765,52 € 1803004209-1 

2019 23.882,76 € 1803004209-2 
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Total 
puntuació 
obtinguda 

Entitat Títol projecte 
 Import 

sol·licitat  
Termini 

d'execució 
 Import a 
atorgar  

 Import a atorgar per 
anys  

Operació 
comptable 

recerca, 
capacitació i 
incidència pels 
drets civils i 
polítics a Europa 

2020 7.960,92 € 1803004209-3 

82,50 Alba Sud 

Campanya 
internacional de 
visualització de 
les vulneracions 
de drets humans 
per la inversió 
turística a 
Amèrica Central 

80.000,00 € 
01/09/18 - 
31/08/20 

 80.000,00 € 

2018 48.000,00 € 1803004209-4 
2019 24.000,00 € 1803004209-5 

2020 8.000,00 € 1803004209-6 

75,00 REDS 

De lo local a lo 
global: incidencia 
política desde 
gobiernos locales 
europeos en 
graves 
violaciones a los 
Derechos 
Humanos. 

60.924,56 € 
01/06/18 - 
31/05/20 

60.924,56 € 

2018 36.554,74 € 1803004209-7 
2019 18.277,37 € 1803004209-8 

2020 6.092,45 € 1803004209-9 

72,00 

Centre 
d'Estudis 
per la Pau 
JM Delàs 

Desarmar 
conflictes i 
tensions, protegir 
Drets Humans. 
Reduïm les 
exportacions 
d'armes 
europees. 

79.982,35 € 
01/09/18 - 
31/08/20 

79.982,35 € 

2018 47.989,41 € 1803004209-10 
2019 23.994,71 € 1803004209-11 

2020 7.998,23 € 1803004209-12 

71,50 

Brigades 
Internaciona
ls de Pau de 
Catalunya 
(PBI 
Catalunya) 

Campaña de 
incidencia política 
a nivel 
internacional para 
la protección de 
personas 
defensoras de 
derechos 
humanos de 
México, 
Guatemala y 
Honduras 

79.991,88 € 
01/07/18 - 
30/06/20 

79.991,88 € 

2018 47.995,13 € 1803004209-13 
2019 23.997,56 € 1803004209-14 

2020 7.999,19 € 1803004209-15 

 
 

2.- Sol·licituds desestimades per haver esgotat el crèdit disponible, 
convocatòria codi 201720175120009443 per a donar suport a “Accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional” 2017. 

 
Total 

puntuació 
obtinguda 

Entitat Títol projecte 

68,25 
Associació Acció Internacional per 
la Pau – IAP Catalunya 

Campaña internacional de movilización a favor de los 
derechos de las víctimas de desaparición forzada en 
América Latina. 

67,50 Fundación Calala Fondo de Mujeres 
Dones defensores de Drets Humans: actores clau per a la 
democràcia global 

64,75 Fundació per la Pau (FundiPau) Pel dret a la vida, posem fi a les armes nuclears. 

64,50 Ruido Photo 
Refugiades Centreamericanes del Triangle Nord. 
Campanya internacional de promoció dels Drets Humans 

61,25 
Servei Civil Internacional de 
Catalunya 

Joves defensors/es dels drets humans: creant ponts a 
l’Euro-Mediterrània 
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3.- Sol·licituds desestimades per no superar la puntuació mínima establerta (60 
punts), codi 201720175120009443 per a donar suport a “Accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional” 2017. 

 
Total 

puntuació 
obtinguda  

Entitat Títol projecte 

56,50 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Barcelona Tech. 

Campanya internacional per l'Equitat i la Justícia 
Climàtica en el context de l'Acord de Paris.  

56,00 Metges del Món 
Campaña internacional #365sinVVMM: "365 días contra 
las violencias machistas" 

43,50 Fora de Quadre Guinea Equatorial, 50 anys després 

43,00 
Associació per a les Nacions Unides a 
Espanya 

Els drets humans de les dones: Font de vida. 

41,50 ACUP 
Coneixement per el canvi: Grup d'Experts i Congrés 
Internacional sobre Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 

38,75 Associació IMAGO 

Diálogo y articulación de experiencias ciudadanas y de 
gobiernos locales y regionales, desde un enfoque de 
derechos humanos en clave de Biocivilización, a través 
de una arquitectura digital 

36,50 Amical Mauthausen 
Projecte europeu Xarxa Mai més 2018-2019: prevenció 
del feixisme des del món local  

26,75 Asociación Sakadawa Liderant processos de pau - Tibet viu 

 
4.- Sol·licituds excloses per incompliment dels requisits establerts a la 

convocatòria codi 201720175120009443 per a donar suport a “Accions de 
promoció dels drets humans en l’àmbit internacional” 2017. 

 
a.- Per no ser objecte de la convocatòria:  
 

Entitat Títol projecte 

Fundació Privada Educació solidària - 
Escola Pia 

El lideratge comunitari com a eina de desenvolupament personal i familiar de la dona 
a Mexicali, Baixa Califòrnia, Mèxic 

Fundación Universitaria Iberoamericana 
Campaña internacional de protección del medio ambiente en África mediante 
experiencias comunitarias de aprendizaje-servicio 

 
b.- Per no presentar la documentació requerida correctament:  

 
Entitat Títol projecte 

Associació de Planificació Familiar 
de Catalunya i Balears 

Contribuint a l'eradicació de la violència sexual i les agressions sexistes a l'espai públic a 
través de la localització de l'Agenda 2013 de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda 
Urbana 

Enginyeria sense fronteres 
Tejiendo redes de mujeres defensoras del agua, medio ambiente y el territorio en 
Latinoamérica, en contextos de conflictos ecoterritoriales y cambio climático 

Lliga dels Drets dels Pobles 
Posem llum a les ombres. Enfortim la lluita de Mares de Txetxènia contra les desaparicions 
forçades 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR els imports individuals indicats a la relació 
d’accions del punt 1 de l’acord anterior corresponent a aquesta convocatòria 
específica, que sumen un total de TRES-CENTS VUITANTA MIL EUROS CINC-
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CENTS SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (380.507,99). Aquests imports 
seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats que 
s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 
 

 DOS-CENTS VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (228.304,80 €) els quals seran satisfets amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/11202/92400/48900 del pressupost de despeses de 
la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2018 

 CENT CATORZE MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (114.152,40 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/11202/92400/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2019 de la 
corporació 

 TRENTA-VUIT MIL CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(38.050,79 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/11202/92400/48900 de 
despeses de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona; i 

 
DECLARAR-NE LA PLURIENNALITAT, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 
del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
El pagament de les subvencions atorgades en la convocatòria 201720175120009443 
es farà de conformitat amb el disposat a la Base Específica 18 de la convocatòria i les 
despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini i 
forma establertes en la Base Específica 19 (AJG 626/17). 
 
Així mateix, de conformitat amb l’establert en la part expositiva, a més de les despeses 
de recursos humans establertes a les bases, s’acceptaran aquelles derivades de la 
relació de voluntariat, sempre que aquesta consti en un acord de voluntariat i que les 
despeses es puguin acceptar segons l’establert a la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de 
Voluntariat, o la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de 
l'associacionisme. 
 
Tercer. ALLIBERAR l’import de DINOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS 
EUROS AMB UN CÈNTIM (19.492,01 €) consistent en el crèdit no esgotat i ajustar 
l’autorització de despesa aprovada de QUATRE-CENTS MIL EUROS (400.000 €) 
d’aquesta convocatòria núm.201720175120009443. 
 
Quart. INFORMAR dels punts següents: 
 

- D'acord amb la Base Específica 14 de la convocatòria, els beneficiaris, una 
vegada se l’hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense 
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini de 10 dies 
hàbils a partir de la recepció de la notificació del present acord. En cas que les 
dates d’inici dels projectes no coincideixin en les indicades a la sol·licitud caldrà 
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informar a la Diputació de Barcelona en el tràmit d’acceptació esmentat, 
respectant en tot cas la Base Específica 3 de la convocatòria que regula el 
període d’execució. 

 
- D’acord amb l’art. 44 de l’Ordenança General de Subvencions i l’art 190 Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, no s’autoritzarà el pagament de cap 
subvenció al beneficiari que no hagi presentat, correctament i dins del termini 
previst, les justificacions relatives a subvencions anteriors pagades amb caràcter 
anticipat. 

 
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats. 
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyor president. Com vostè 
també va afirmar al Ple de la Diputació, mai no havíem vist un dictamen tan llarg, tan 
llarg, en aquest cas de la Direcció de Relacions Internacionals. Van haver una sèrie de 
problemes formals, que sembla ser que han estat resolts i ens alegrem tots plegats. 
Moltes gràcies.  
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar els 
ajustaments pressupostaris presentats per l'Assemblea de Cooperació per la 
Pau en relació amb l'acció "Ciutats Obertes, educació integradora", 
subvencionada en el marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(2016) (exp. núm. 2016/0005973).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16,  les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 27 d’octubre de 2016, mitjançant acord 538/16 es va aprovar l’ampliació, fins 
al 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la convocatòria 
201620165120008393. 
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En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201620165120008393 per a donar suport a accions d’educació per al 
desenvolupament, l’acció “Ciutats Obertes, educació integradora” de l’entitat 
Assemblea de Cooperació per la Pau va rebre una subvenció per un import de 
TRENTA MIL (30.000) EUR. 
 
El període d’execució d’aquest projecte es troba comprès, d’acord amb el punt 3 de les 
Bases Específiques de la convocatòria, entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre 
de 2017, i es preveu un termini de justificació final de tres mesos a comptar des de la 
finalització del termini d’execució, 31 de març de 2018.  
 
En data 7 de desembre de 2017, l’entitat Assemblea de Cooperació per la Pau, dins 
del termini d’execució de l’acció, sol·licita una modificació del pressupost d’execució 
inicialment aprovat. La primera modificació pressupostària que demana consisteix en 
una reducció de la partida de personal i en un increment de la de serveis externs 
motivada pel fet que en un principi s’havia projectat que la comunicació del projecte es 
realitzés mitjançant la contractació laboral d’un comunicador i finalment s’opta per 
contractar els serveis d’una cooperativa de comunicació. La segona modificació és 
conseqüència d’un estalvi en l’execució d’una activitat del projecte, la Jornada Ciutats 
Obertes a la Universitat de Barcelona, i aquest estalvi de despesa ha incrementat els 
recursos d’altres activitats i en conseqüència un increment de la partida “Material”.  
 
L’Assemblea de Cooperació per la Pau presenta la documentació corresponent a la 
justificació final de la subvenció en data 28 de febrer de 2018, dins del termini establert 
a les bases. El centre gestor revisa materialment i formalment la justificació i en data 
10 d’abril de 2018 requereix l’esmena de les mancances detectades. L’Assemblea de 
Cooperació per la Pau respon al requeriment en termini i presenta posteriorment 
documentació complementària.  
 
A la vista de la documentació presentada, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
de la Direcció de Relacions Internacionals, gestora de la subvenció, emet informe, de 
data 15 d’octubre de 2018, de tancament del projecte amb modificació del pressupost 
inicial i de pagament del saldo pendent.  
 
En aquest informe l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament manifesta que en 
rebre la sol·licitud de canvi de pressuposts pocs dies abans de la finalització del 
projecte va considerar convenient esperar a disposar de la justificació completa del 
projecte per comprovar si el canvi demanat s’ajustava al justificat i valorar i autoritzar 
aquest canvi pressupostari. Així doncs s’informa que la justificació final es presenta 
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d’acord a la sol·licitud de modificació de pressupost presentada per l’entitat en data 7 
de desembre de 2017. De conformitat al punt 15.4 de les bases específiques de la 
convocatòria el pressupost presentat amb la sol·licitud és vinculant, si bé s’admetran 
possibles compensacions de les desviacions entre partides que hauran de ser 
autoritzades per la Diputació de Barcelona quan superin el 15% de les despeses 
directes elegibles. L’informe estableix que la variació de pressupost és substancial en 
reduir-se la partida de personal en més del 15% de les despeses directes elegibles.  
 
S’informa que la modificació és conseqüència d’un canvi en la modalitat de 
contractació dels recursos humans necessaris per a les activitats de comunicació, la 
contractació d’una cooperativa especialitzada en comunicació en lloc del tècnic de 
comunicació previst inicialment, ja que així es proveeix d’un servei més complet i per 
tant reforça el component comunicatiu del projecte. Aquest canvi comporta el traspàs 
de 5.200 € del pressupost de personal que passa a la partida de serveis externs.  
 
Així mateix l’informe tècnic també senyala que durant l’execució s’han produït altres 
ajustaments pressupostaris no substancials que han suposat un increment en el cost 
de disseny i producció del vídeo i d’altra un estalvi en les despeses associades al 
lloguer d’una sala que finalment ha cedit la Universitat de Barcelona gratuïtament. 
Com ha resultat el nou pressupost presentat s’inclouen també canvis a les partides de 
material, viatge i dietes i altres. 
 
A més s’informa que s’ha produït un increment  de 100 euros en el cost del projecte, el 
qual respon a un augment del cost del càtering per a una jornada de treball respecte al 
pressupost inicial. Aquest increment repercuteix sobre el cofinançament del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament i no afecta a la subvenció de la Diputació 
de Barcelona.  
 
Finalment l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament disposa que l’informe de 
justificació final ha permès constatar que la modificació del pressupost no ha implicat 
un canvi en els costos de les activitats, ni ha afectat la seva execució, ni l’obtenció dels 
resultats previstos i conclou proposant acceptar la sol·licitud de canvi feta per l’entitat 
atès que el canvi es considera correctament justificat i no suposa modificació en la 
finalitat, o els objectius previstos, i no generen greuges a tercers.   
 
S’incorporen a continuació els quadres que detallen, respectivament, el pressupost 
inicialment aprovat i el nou pressupost sol·licitat. 
 
Pressupost inicialment aprovat 
 

  

SUBVENCIÓ DIBA 
APROVADA ENTITAT 

ALTRES 
COFINANÇAMENTS 

TOTAL 
PRESSUPOST 

APROVAT 

Personal       12.000,00                  3.040,00             15.040,00    

Contractació externa       11.772,25                  3.092,75             14.865,00    

Material          1.860,00                      350,00               2.210,00    
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SUBVENCIÓ DIBA 
APROVADA ENTITAT 

ALTRES 
COFINANÇAMENTS 

TOTAL 
PRESSUPOST 

APROVAT 

Viatges i dietes          1.605,13    497,25                 420,00               2.522,38    

Altres             800,00                   -                      100,00                   900,00    

Indirectes          1.962,62                   1.962,62    

TOTAL       30.000,00    497,25             7.002,75             37.500,00    

 
Pressupost sol·licitat 
 

  

NOU 
PRESSUPOST 

SUBVENCIÓ DIBA ENTITAT 
ALTRES 

COFINANÇAMENTS TOTAL 

Personal 6.800,25               3.040,00               9.840,25    

Contractació 
externa 18.080,14               3.192,75             21.272,89    

Material 2.512,22                   350,00               2.862,22    

Viatges i dietes 644,77 497,25                 420,00               1.562,02    

Altres 
 

-                 100,00                   100,00    

Indirectes 1.962,62                1.962,62    

TOTAL 30.000,00 497,25 7.102,75 37.600,00 

 
En conseqüència, tenint en compte l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte es 
proposa l’acceptació dels ajustaments pressupostaris presentats per l’entitat 
Assemblea de Cooperació per la Pau en relació a l’acció “Ciutats Obertes, educació 
integradora”, subvencionada en el marc de la convocatòria 201620165120008393 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’establert a l’article 86 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
respecte a les alteracions de les condicions de la subvenció en la comprovació de la 
subvenció.  
 
Sobre la base de l’habilitació continguda al punt 10 de la Circular 19/09 de la 
Intervenció General d’aquesta corporació, relativa a les Instruccions sobre el 
procediment de gestió i justificació de subvencions. 
 
D’acord amb les Bases Reguladores Generals i Específiques de les convocatòries per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
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de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
I, finalment, vist 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 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’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- ACCEPTAR els ajustaments pressupostaris presentats per l’Assemblea de 
Cooperació per la Pau en relació a l’acció “Ciutats Obertes, educació integradora”, 
subvencionada en el marc de la Convocatòria 201620165120008393 per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016, segons el detall dels pressupostos que conté la part 
expositiva d’aquest acte que és conforme amb allò que proposa l’informe de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament de data 15 d’octubre de 2018.  
 
Segon.- NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Assemblea de Cooperació per la 
Pau.”  
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 

 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar 
fins el 30 de desembre de 2020, el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de Govern de data 30 
d’octubre de 2014 (exp. núm. 2014/7722).- 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 
 
La Diputació de Barcelona per donar suport a les programacions municipals d’arts 
escèniques i musicals professionals que es realitzen en espais escènics municipals, 
impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics (en endavant, Circuit). 
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Per acord de Junta de Govern de data 30 d’octubre de 2014, la Diputació va aprovar el 
Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al període 
comprés entre el 2015 i el 2018. 
 
La participació en aquest Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que aquest 
dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
 
De conformitat amb el Pacte Desè d’aquest Protocol, es contempla la possibilitat de 
pròrroga d’aquest instrument fins a 31 de desembre de 2020. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona té la voluntat de mantenir vigent per dos 
anys més aquest Protocol. 
 
Un dels requisits que han de complir els ens participants del Protocol és l’acreditació 
de disposar i mantenir un espai escènic o espai polivalent adaptat a l’activitat escènica 
en condicions adequades per desenvolupar una programació artística. En aquest 
sentit, i pel que fa referència al pla d’autoprotecció i/o emergència, és de destacar que 
la normativa reguladora ha canviat, rebaixant l’actual normativa els criteris per a 
l’elaboració de plans especials d’autoprotecció. 
 
A aquest respecte, i d’acord amb la normativa actualment vigent, els requisits exigibles 
als espais escènics passen a ser els següents: 
 
- La llicència o comunicació en el cas de teatres privats. 
- Les assegurances de responsabilitat civil obligatòries. 
 
Per tant, desapareix l’obligació de disposar d’un pla d’autoprotecció i/o emergència. En 
conseqüència, cal modificar la redacció del Pacte Quart, apartat 1 del Protocol. En 
aquest sentit, on diu: 
 
“Quart.- Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents: 
 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat 

a l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una programació 
artística. 

 
L’espai ha de disposar de: 
 

 la llicència o comunicació en el cas de teatres privats. 
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 un pla d’autoprotecció i/o emergència redactat per una persona tècnica competent 
d’acord amb el que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
continguts d’aquestes mesures: 

 

- els espais amb un aforament autoritzat comprés entre 500 i 2.000 persones han 
de fer un pla d’autoprotecció d’acord amb la normativa específica reguladora. 

 
- els espais amb un aforament autoritzat inferior a 500 han de fer un pla 

d’emergència. 
 

 les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.” 
 
Haurà de dir: 
 
“Quart.- Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents: 
 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat 

a l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització 
i higiene per tal de desenvolupar l’activitat. 

 
L’espai ha de disposar de: 
 

 la llicència o comunicació en el cas de teatres privats 

 les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.” 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la Llei de Bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
 
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
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institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Vist que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el 
seu article 47.1 que no tindran la consideració de convenis ni els Protocols Generals 
d’Actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions d’intencions de 
contingut general o bé que expressin la voluntat de les Administracions i parts 
subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 
 
Vist que el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures, ha estat derogat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
 
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’aquest Protocol 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho. 
 
Atès que aquest Protocol va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 30 d’octubre de 2014 (Reg. Acords 558/14). 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
3.4.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 per 
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 a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la pròrroga, fins a 31 de desembre de 2020, del Protocol d’adhesió 
al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 d’octubre de 2014. 
 
Segon. MODIFICAR la redacció del Pacte Quart, apartat 1 d’aquest Protocol, amb 
motiu de la derogació del Decret 82/2010, de 29 de juny de 2010, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures. 
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El Pacte Quart, apartat 1 d’aquest Protocol passa a tenir el següent redactat: 
 
“Quart.- Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els 
òrgans i serveis que presta el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics, els següents: 
 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat 

a l’activitat escènica en condicions adequades en matèria de seguretat, climatització 
i higiene per tal de desenvolupar l’activitat. 

 
L’espai ha de disposar de: 
 

 la llicència o comunicació en el cas de teatres privats 

 les assegurances de responsabilitat civil obligatòries.” 
 
Tercer. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per 
a públic coneixement.” 
 
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 
estimar la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
d’altra, aprovar la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals 
de les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 2017/1084).- 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 
 
La Junta de Govern de 23 de febrer de 2017 va aprovar el dictamen que proposava, 
per delegació de la Presidència, l’aprovació del fons de prestació “Activitats Culturals 
de les Festes Majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. (registre d’acords 51/2017).  
 
En data 19 de juny de 2018 s’havien iniciat els tràmits de la liquidació provisional dels 
fons de prestació d’Activitats de Festes Majors en el març del Catàleg de serveis 2017. 
 
En data 27 de juny de 2018 l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va presentar la 
documentació justificativa del fons de prestació Activitats culturals de les Festes 
Majors concedit a l’esmentat ajuntament per acord de la Junta de Govern de data 23 
de febrer de 2017 (registre d’acords 51/17). 
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A través de PMT es va comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que hauria 
de tornar a presentar la documentació justificativa durant el tràmit d’audiència previst al 
decret d’aprovació de la liquidació provisional. 
 
Per decret del vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, de data 6 de juliol de 2017, es va aprovar la liquidació provisional del fons de 
prestació “Activitats Culturals de les Festes Majors” en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2017 (registre de resolucions 6881/2017). 
 
 
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 3 de 
setembre de 2017, els ajuntaments de Corbera de Llobregat, Santa Maria de Merlès i 
Sagàs no han presentat justificació de la subvenció concedida ni ha presentat cap 
al·legació en els terminis establerts. 
 
L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts no va tramitar durant el període d’audiència 
cap justificació del fons de prestació Activitats de festes majors 2017, perquè va 
entendre que la justificació presentada el dia 27 de juny de 2018, durant el període de 
tramitació de la liquidació provisional era vàlid. 
 
Vist que la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es 
conforme i té el vistiplau tècnic es considera convenient estimar la justificació 
presentada abans del període d’audiència amb l’objecte de no perjudicar les activitats 
fetes per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
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 2017 aprovat per Junta de Govern de data 22 de 
desembre de 2016, publicat al BOPB de data 2 de gener de 2017. 
 
Vist l'apartat 7.2 d) 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 Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicat 
en el BOPB d’11 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. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- ESTIMAR la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts que es va presentar el dia 27 de juny de 2018, durant el període de tramitació de 
la liquidació provisional, atès que la justificació és conforme i té el vistiplau tècnic, tot i 
haver-se presentat abans del període d’audiència (17/Y/232866). 
 
Segon.- APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” aprovat per acord de la Junta de Govern de data 23 de 
febrer de 2017 (registre d’acords 51/17), que s’indiquen a continuació, els quals 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de 
desembre de 2017, i justificar com a màxim el 30 d’abril de 2018: 
 

Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Corbera de Llobregat P0807100C 17/Y/233039 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

2.675 € 1.500 € 0 € 1.500 € No presenta cap 
justificació 

 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Santa Maria de Merlès P0825500B 17/Y/232854 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

1.021 € 1.021 € 888,71 € 132,29 € Saldo no justificat 

 
Ajuntament destinatari NIF Codi Xarxa 

Sagàs P0818700G 17/Y232921 

Import concedit 
Import 

avançat 
Import 

justificat 
Import a 
retornar 

Justificació 

1.018 € 1.018 € 894,290 €  123,71 € Saldo no justificat 

 
Tercer. DECLARAR l’obligació de:  
 

 l’Ajuntament de Corberà de Llobregat, amb NIF P0807100C de reintegrar l’import 
de mil cinc-cents euros (1.500.- EUR). 

 l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, amb NIF P0825500B de reintegrar 
l’import de cent trenta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (132,29.- EUR) 

 l’Ajuntament de Sagàs, amb NIF P0818700G de reintegrar l’import de cent vint-i-
tres euros amb setanta-un cèntims (123,71.-EUR) 

 
des de la notificació del present acord. 
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Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: efectuar el pagament des de la 
data en la qual la notificació es realitza fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no 
fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim del mes: efectuar el pagament des 
de la data en la qual la notificació es realitza fins al dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 
 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici la quantia esmentada, si escau. 
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució als ens locals afectats per al seu coneixement 
i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i 
la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la 
innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin 
en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya a la demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/0006125).- 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: 

 
“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 31 de maig de 
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i 
la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en 
una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
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demarcació de Barcelona per als exercicis 2018 i 2019, per un import màxim de 
300.000 € (convocatòria núm. 201820185120009923). 
 
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 18 de juny de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació 403182. 
 
Vist que la proposta de concessió de les subvencions continguda a l’informe de 
valoració de les sol·licituds presentades, emès per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques i la motivació del qual consta a l’expedient, s’ha dut a terme d’acord amb 
el sistema de concessió previst a les bases reguladores de la convocatòria (bases 9 i 
11), valorant-se les sol·licituds d’acord amb els criteris de puntuació establerts i 
proposant la concessió de la totalitat de l’import sol·licitat, amb un límit del 50% del 
cost total del projecte corresponent i un màxim de 15.000 euros, a les sol·licituds que 
han assolit una puntuació mínima de 35 punts en la suma dels criteris 2 i 3 i una 
puntuació total mínima de 50 punts en la suma dels 5 criteris, fins exhaurir el crèdit 
disponible, en el seu cas (no exhaurit en la present convocatòria). 
 
Vista la clàusula 12 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. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat, reunit en data 16 d’octubre de 2018 i 
que ha estat formalitzada en la corresponent Acta. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist el punt 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
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Presidència de data 9 de juliol de 2018 i publicada al BOPB de data 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 de 
subvencions amb l’objecte de finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure 
l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública 
de Catalunya a la demarcació de Barcelona per als exercicis 2018 i 2019, d’acord amb 
la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i pels 
imports que s’hi relacionen: 
 

NIF ENTITAT 
Import concedit 

2018 2019 TOTAL 

G65341695 
Fundació Privada Institut de Salut Global 
Barcelona (ISGlobal) 

11.400,00 3.600,00 15.000,00 

Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 4.200,00 10.800,00 15.000,00 

G67197731 Associació Marrecs de Vilassar 2.627,00 --- 2.627,00 

G62034111 
Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme 

4.892,00 5.658,00 10.550,00 

G85746485 Arsgames Asociación Cultural 7.500,00 7.500,00 15.000,00 

G62819537 
Fundació Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO) 

2.266,00 7.584,00 9.850,00 

F60939956 Colectic, SCCL 4.767,00 3.048,00 7.815,00 

G66923046 
Ran de terra Associació per a la 
preservació de l’entorn (Caçadors de 
trastets) 

1.610,00 1.890 3.500,00 

Pendent 
inscripció 
definitiva 

Cervemakers 1.556,00 3.159,00 4.715,00 

R5800395E Fundació Pere Tarrés 1.222,00 3.478,00 4.700,00 

G63445696 
Fundació pel foment de la societat del 
coneixement 

--- 4.000,00 4.000,00 

G64643547 Idensitat - Associació d’Art Contemporani 780,00 7.020,00 7.800,00 

G61395547 Fundació Ciutat de Viladecans 3.200,00 6.800,00 10.000,00 

G63424519 Fundació Privada Germina 2.900.00 7.100,00 10.000,00 

G67096461 Fundació Èpica La Fura dels Baus 3.000,00 7.000,00 10.000,00 

G59809665 Tantàgora Serveis Culturals 2.295,00 5.355,00 7.650,00 

F64229230 LaFundició 7.500,00 7.500,00 15.000,00 

G67150169 
FRICS, Fira de Recursos i Iniciatives 
Comunitàries i Socials 

4.326,00 9.629,00 13.955,00 
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La subvenció concedida a l’Associació Cervemakers queda subjecte a la condició 
suspensiva consistent en què l’entitat acrediti disposar del corresponent NIF abans de 
la data límit següent: 12 de desembre de 2018 (inclosa). 
 
Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits 
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a 
l’efecte: 
 
Per no haver-se presentat al registre corporatiu: 
 

NIF Entitat 

G66979436 Associació Tona d’Idees 

 
Per no presentar les esmenes requerides en el termini establert a la base setena de la 
convocatòria: 
 

NIF Entitat 

F66997115 
Cooperativa d’iniciativa social i creativitat tecnològica 
(XOBBCooperativa), SCCL 

G65813453 Associació UmesDos 

 
Per no disposar del compromís dels Ajuntaments necessaris per al desenvolupament 
del projecte, tal i com s’estableix a les bases reguladores de la convocatòria 4.2 i 5: 
 

NIF Entitat 

G64098601 Associació La Bretxa 

 
Tercer.- DESESTIMAR per menor valoració d’acord amb allò establert a la base 9 
reguladora de la convocatòria, no assolint la puntuació mínima de 35 punts en la suma 
dels criteris 2 i 3 de valoració, les següents sol·licituds: 
 

NIF Entitat 

G65009284 
Associació per promoure i crear un Museu de Matemàtiques a Catalunya 
(MMACA) 

F08310013 Promotora de mitjans audiovisuals, SCCL (Drac Màgic) 

Q0818003F UPC – Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 

G65315665 Pèndulum Associació per a la difusió del coneixement científic 

 
Quart.- APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics, segons 
estableix la convocatòria i les bases especifiques i atenent a la disponibilitat 
pressupostària. 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius 
d’atorgament de la subvenció, fixats a la base 9 de la convocatòria i les bases 
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específiques. La puntuació màxima assolible per l’aplicació dels criteris de valoració és 
de 100 punts, si bé l’aplicació de l’increment percentual de les puntuacions mitjançant 
els criteris addicionals pot comportar que la puntuació total assoleixi un màxim de 140 
punts. 
 
Les sol·licituds admeses han obtingut una puntuació mínima de 35 punts en la suma 
dels criteris 2 i 3, i una puntuació total igual o superior a 50 punts, d’acord amb el 
contingut de la base 9 de la convocatòria i les bases específiques (en ambdós casos 
sense considerar les valoracions addicionals esmentades). 
 
Tal i com estableix la convocatòria i les bases específiques, a la seva base 11, la 
subvenció concedida serà com a màxim del 50% del cost del projecte/activitats 
subvencionades. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament s’han tingut en compte els 
següents criteris objectius: 
 
Criteri 1: Capacitat i experiència. Fins a un màxim de 15 punts. 
1. Experiència de l’entitat sol·licitant i de l’equip destinat a la coordinació i execució de 

les activitats, en projectes d’objecte similar al de la convocatòria. Fins a un màxim 
de 10 punts. 

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

 
Criteri 2: Adequació del projecte i metodologia emprada. Fins a un màxim de 30 punts. 
1. Metodologia d’innovació i/o recerca oberta a la ciutadania orientada a la resolució 

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

2. Incentivar aliances, teixir ecosistema i implicar als diferents agents locals. Fins a un 
màxim de 5 punts. 

3. Impacte del projecte. Capacitat de transformació social. Capacitat de creació de 
valor públic, tant des d’un punt de vista de l’individu, de la comunitat i de la 
localitat/territori on s’executarà el projecte. Fins a un màxim de 5 punts. 

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

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

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

context en el que es realitza i la població a la qual es dirigeix el projecte. Fins a un 
màxim de 10 punts. 
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3. Grau de coordinació i complementarietat amb polítiques i accions locals d’altres 
àrees més enllà de biblioteques, com educació, participació, innovació, altres 
subàrees de cultura, etc. Fins a un màxim de 5 punts. 

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

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

calendaritzat i coherent amb els objectius i activitats plantejades. Fins a un màxim 
de 5 punts. 

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

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

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

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

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

resultats obtinguts un cop aquest finalitzi. Fins a un màxim de 5 punts. 
 

Tal i com estableixen les bases novena i onzena de la convocatòria, una vegada 
valorats els projectes presentats i desestimats aquells que no assoleixin les 
puntuacions mínimes requerides, resultaran beneficiàries de la subvenció les 
sol·licituds amb major puntuació fins exhaurir el crèdit disponible, amb el límit 
assenyalat del 50% del pressupost total del projecte presentat i el topall de 15.000 
euros. 
 

Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’han 
establert les següents puntuacions: 
 

- Sol·licituds desestimades per no assolir la puntuació mínima de 35 punts en la 
suma dels criteris de valoració 2 i 3 (base 9): 

 
ENTITAT Criteri 2 Criteri 3 TOTAL (50) 

Associació per promoure i crear un Museu de 
Matemàtiques a Catalunya (MMACA) 

20 12 32 

Promotora de mitjans audiovisuals, SCCL (Drac Màgic) 18 10 28 

UPC – Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa 

20 11 31 

Pèndulum Associació per a la difusió del coneixement 
científic 

19,5 10,5 30 
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- Sol·licituds estimades: 
 

ENTITAT 
C1 
(15) 

C2 
(30) 

C3 
(20) 

C4 
(20) 

C5 
(15) 

Total 
criteris 
(100) 

% 
addicional 

TOTAL 
(140) 

Fundació Privada Institut de 
Salut Global Barcelona 
(ISGlobal) 

15 26 19,5 15,5 13 89 30% 115,7 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

13 27 20 16 12 88 20% 105,6 

Associació Marrecs de 
Vilassar 

8 22 14 9,5 10,5 64 10% 70,4 

Fundació Tecnocampus 
Mataró Maresme 

15 25 20 19 9 88 5% 92,4 

Arsgames Asociación Cultural 14 25 17 12,5 10 78,5 5% 82,4 

Fundació Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) 

13,5 23 14 11,5 15 77 0% 77 

Colectic, SCCL 15 28 19 17,5 15 94,5 40% 132,3 

Ran de terra Associació per a 
la preservació de l’entorn 
(Caçadors de trastets) 

10,5 23 12 9,5 11 66 0% 66 

Cervemakers 7 26 16 8,5 8,5 66 20% 79,2 

Fundació Pere Tarrés 8 23 12 15 9,5 67,5 5% 70,9 

Fundació pel foment de la 
societat del coneixement 

15 24 17,5 14 13,5 84 10% 92,4 

Idensitat - Associació d’Art 
Contemporani 

12 25 11 10 11 69 5% 72,5 

Fundació Ciutat de Viladecans 13 26 15 13,5 11 78,5 0% 78,5 

Fundació Privada Germina 8 23 12 14 13 70 0% 70 

Fundació Èpica La Fura dels 
Baus  

15 23 14 13,5 14 79,5 15% 91,4 

Tantàgora Serveis Culturals 10,5 26 10,5 15 12,5 74,5 15% 85,7 

LaFundició 10 21 15 9,5 8 63,5 0% 63,5 

FRICS, Fira de Recursos i 
Iniciatives Comunitàries i 
Socials 

10 27,5 18,5 16,5 11 83,5 0% 83,5 

 

Cinquè.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de cent seixanta set mil cent seixanta-dos euros (167.162,00€) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/40200/33210/48906 del pressupost 2018 i 2019, d’acord 
amb el següent detall: 
 

NIF ENTITAT Import concedit 
Operació comptable / 
posició 

G65341695 
Fundació Privada Institut de Salut 
Global Barcelona (ISGlobal) 

2018 11.400,00 1803004262 posició 1 

2019 3.600,00 1803004262 posició 2 

Q0818002H Universitat Autònoma de Barcelona 2018 4.200,00 1803004263 posició 1 
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NIF ENTITAT Import concedit 
Operació comptable / 
posició 

2019 10.800,00 1803004263 posició 2 

G67197731 Associació Marrecs de Vilassar 
2018 2.627,00 1803004264 posició 1 

2019 ---  

G62034111 
Fundació Tecnocampus Mataró 
Maresme 

2018 4.892,00 1803004265 posició 1 

2019 5.658,00 1803004265 posició 2 

G85746485 Arsgames Asociación Cultural 
2018 7.500,00 1803004266 posició 1 

2019 7.500,00 1803004266 posició 2 

G62819537 
Fundació Institut de Ciències 
Fotòniques (ICFO) 

2018 2.266,00 1803004267 posició 1 

2019 7.584,00 1803004267 posició 2 

F60939956 Colectic, SCCL 
2018 4.767,00 1803004268 posició 1 

2019 3.048,00 1803004268 posició 2 

G66923046 
Ran de terra Associació per a la 
preservació de l’entorn (Caçadors de 
trastets) 

2018 1.610,00 1803004269 posició 1 

2019 1.890,00 1803004269 posició 2 

Pendent 
inscripció 
definitiva 

Cervemakers 
2018 1.556,00  

2019 3.159,00 
 

R5800395E Fundació Pere Tarrés 
2018 1.222,00 1803004270 posició 1 

2019 3.478,00 1803004270 posició 2 

G63445696 
Fundació pel foment de la societat 
del coneixement 

2018 --- 1803004271 posició 1 

2019 4.000,00 1803004271 posició 2 

G64643547 
Idensitat - Associació d’Art 
Contemporani 

2018 780,00 1803004272 posició 1 

2019 7.020,00 1803004272 posició 2 

G61395547 Fundació Ciutat de Viladecans 
2018 3.200,00 1803004273 posició 1 

2019 6.800,00 1803004273 posició 2 

G63424519 Fundació Privada Germina 
2018 2.900.00 1803004274 posició 1 

2019 7.100,00 1803004274 posició 2 

G67096461 Fundació Èpica La Fura dels Baus 
2018 3.000,00 1803004275 posició 1 

2019 7.000,00 1803004275 posició 2 

G59809665 Tantàgora Serveis Culturals 
2018 2.295,00 1803004276 posició 1 

2019 5.355,00 1803004276 posició 2 

F64229230 LaFundició 
2018 7.500,00 1803004277 posició 1 

2019 7.500,00 1803004277 posició 2 

G67150169 
FRICS, Fira de Recursos i Iniciatives 
Comunitàries i Socials 

2018 4.326,00 1803004278 posició 1 

2019 9.629,00 1803004278 posició 2 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
L’import concedit a l’Associació Cervemakers queda subjecte a la condició suspensiva 
consistent en què l’entitat acrediti disposar del corresponent NIF abans de la data límit 
següent: 12 de desembre de 2018 (inclosa). 
 
Sisè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
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Setè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa, amb 
concurrència, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal 
de la demarcació de Barcelona, per al període 2016-2018 (exp. núm. 
2018/0005392).- 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 19 de 

juliol de 2018, va aprovar la convocatòria (núm. 9753) i bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb 
concurrència, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la 
demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, de la Gerència de Serveis 
d’Educació - l’Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona, per 
un import màxim de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00 
€), amb el següent repartiment: 
 

 Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel 
finançament del curs 2016-2017, per un import estimat de NOU MILIONS SET-
CENTS MIL EUROS (9.700.000,00 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la 
naturalesa jurídica del beneficiari. 

 Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel 
finançament del curs 2017-2018, per un import estimat de TRES MILIONS SIS-
CENTS MIL EUROS (3.600.000,00 €), a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46801, en funció de la 
naturalesa jurídica del beneficiari. 

 
2. La base específica número 14, relativa a la instrucció, resolució i notificació, 

estableix que, instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els 
defectes corresponents, es procedirà a resoldre definitivament l’atorgament de les 
subvencions previstes en la present convocatòria. A tal efecte, la resolució definitiva 
de les subvencions serà elevada per la Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, a proposta de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva 
aprovació per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
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3. Instruïdes les sol·licituds presentades i esmenats els defectes (en el seu cas), la 
Gerència de Serveis d’Educació ha emès informe tècnic d’instrucció, de data 23 
d’octubre de 2018, en el qual valora les sol·licituds presentades, motivada de 
conformitat amb les bases 12 i 13 de la convocatòria segons consta a l’expedient, i 
fa proposta de concessió i resolució.   

 
4. D’acord la base específica número 13, relativa als criteris de determinació de 

l’import a concedir, si la quantitat total és inferior a la quantitat màxima consignada 
tant per la Línia 1, com pels criteris 1, 2 i 3 de la línia 2, es destinarà aquesta 
diferència a incrementar l’import destinat al criteri 4 de la línia 2. En aplicació 
d’aquesta regla, l’import inicialment previst pel criteri 4 de la línia 2 que inicialment 
era de 2.700.000,00 € s’ha vist incrementat en les quantitats provinents dels 
sobrants, d’acord al següent detall:  

 

Línia 1 176,95 € 

Línia 2:   

Criteri d'establiment de centres bressols municipals 4.000,00 € 

Criteri de l'esforç de despesa en l'escolarització 128,92 € 

Criteri de l’existència de polítiques actives de 
l'escolarització 1,16 € 

Import total incrementat al criteri 4 de la Línia 2    4.307,03 €  

 
Així doncs, la disminució de CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS (176,95 €) que ha esdevingut de la Línia 1 s’ha destinat a incrementar 
l’import de la Línia 2, de tal manera que l’import total de la Línia  2 és de TRES 
MILIONS SIS-CENTS MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS (3.600.176,95 €).  
   
5. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és de 

TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00 €), import que s’ha 
repartit íntegrament, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, entre els ens 
locals que han presentat sol·licitud a través del Portal  Municipal de Tràmits (PMT) 
de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal), d’acord als següents 
criteris: 

 

 Línia 1, sosteniment del servei d’escola bressol municipal per al curs 2016-2017: 
en funció del nombre d’alumnes equivalents del curs 2016-2017 

 

 Línia 2, foment de l’escolarització bressol municipal per al curs 2017-2018: 
 

 Criteri 1: establiment de centre bressol municipal 
 Criteri 2: esforç de despesa municipal en escolarització bressol 
 Criteri 3: polítiques actives de foment de l’escolarització bressol 
 Criteri 4: condicions de l’alumnat bressol municipal 
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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), 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. D’acord 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 26 de juliol de 2018, un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número d’identificació BDNS 
409502.   

 
4. Segons els que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 30 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. D’acord el previst a l’article 45.1 de la LPACAP, en relació a l’article 40.2, un cop 

acordada la concessió de les subvencions, la notificació individual es substituirà per 
la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim 
de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.  

 
7. 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). 
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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. 
9753 per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concessió 
directa amb concurrència, per al finançament de les escoles bressol de titularitat 
municipal de la demarcació de Barcelona, pel períodes 2016-2018, d’acord l’informe 
d’instrucció de data 23 d’octubre de 2018, als següents beneficiaris i pels imports i 
línies que s’hi relacionen: 
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NIF Ens 
Places 
16/17 

Places 
17/18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació total 
Posició Op. 
Comptable 
1803004213 

P0800100J Ajuntament d'Abrera 107,8 102,8 38.117,56 € 10.682,11 € 48.799,67 € 1 

P0800300F Ajuntament d'Alella 56 56 19.801,33 € 7.719,38 € 27.520,71 € 2 

P0800400D Ajuntament d'Alpens 6,08 5,4 2.149,86 € 2.953,67 € 5.103,53 € 3 

P0800500A Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 41,52 52,8 14.681,27 € 7.417,99 € 22.099,26 € 4 

P0800600I Ajuntament d'Arenys de Mar 110 124 38.895,47 € 20.749,30 € 59.644,77 € 5 

P0800700G Ajuntament d'Arenys de Munt 79 76 27.934,02 € 9.603,06 € 37.537,08 € 6 

P0800900C Ajuntament d'Argentona 111 123 39.249,06 € 15.922,68 € 55.171,74 € 7 

P0801000A Ajuntament d'Artés 102 91 36.066,71 € 12.803,40 € 48.870,11 € 8 

P0801100I Ajuntament d'Avià 34 32,8 12.022,24 € 4.591,41 € 16.613,65 € 9 

P0801200G Ajuntament d'Avinyó 43 37 15.204,59 € 8.719,55 € 23.924,14 € 10 

P0801300E 
Ajuntament d'Avinyonet del 
Penedès 14 18 4.950,33 € 4.140,39 € 9.090,72 € 11 

P0801500J Ajuntament de Badalona 480 480 169.725,68 € 87.079,74 € 256.805,42 € 12 

P0801600H Ajuntament de Bagà 9,36 22 3.309,65 € 4.853,95 € 8.163,60 € 13 

P0801700F Ajuntament de Balenyà 68 78 24.044,47 € 11.050,98 € 35.095,45 € 14 

P0801800D Ajuntament de Balsareny 28 26 9.900,66 € 4.893,86 € 14.794,52 € 15 

P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès 246,8 239,4 87.267,29 € 38.085,79 € 125.353,08 € 16 

P0802000J Ajuntament de Begues 108,6 100,4 94.427,70 € 11.993,19 € 106.420,89 € 17 

P0802200F Ajuntament de Berga 61,2 73,2 21.640,02 € 7.304,64 € 28.944,66 € 18 

P0802300D Ajuntament de Bigues i Riells 52 69,16 18.386,95 € 7.908,13 € 26.295,08 € 19 

P0802400B Ajuntament de Borredà 0 4 0,00 € 2.821,82 € 2.821,82 € 20 

P0802500I Ajuntament del Bruc 18 22 6.364,71 € 5.148,12 € 11.512,83 € 21 

P0802700E Ajuntament de les Cabanyes 19,8 22,8 7.001,18 € 3.845,76 € 10.846,94 € 22 

P0802800C Ajuntament de Cabrera d'Anoia 0 7 0,00 € 3.735,36 € 3.735,36 € 23 

P0802900A Ajuntament de Cabrera de Mar 54 57 46.953,00 € 8.207,94 € 55.160,94 € 24 

P0803000I Ajuntament de Cabrils 85,2 85,35 30.126,31 € 9.354,10 € 39.480,41 € 25 

P0803100G Ajuntament de Calaf 55,2 52 19.518,45 € 8.296,51 € 27.814,96 € 26 

P0803400A Ajuntament de Calders 7 12 6.086,50 € 3.575,29 € 9.661,79 € 27 

P0803300C Ajuntament de Caldes de Montbui 157 156 55.514,44 € 21.949,09 € 77.463,53 € 28 

P0803200E Ajuntament de Caldes d'Estrac 21 19 7.425,50 € 2.789,50 € 10.215,00 € 29 

P0803500H Ajuntament de Calella 107 107 37.834,68 € 13.128,41 € 50.963,09 € 30 

P0822400H Ajuntament de Calldetenes 47,8 45 16.901,85 € 14.287,87 € 31.189,72 € 31 
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P0803700D Ajuntament de Callús 40 25 14.143,81 € 3.737,35 € 17.881,16 € 32 

P0803900J Ajuntament de Canet de Mar 134 123 47.381,75 € 14.029,71 € 61.411,46 € 33 

P0804000H Ajuntament de Canovelles 127 127 44.906,59 € 14.800,81 € 59.707,40 € 34 

P0804100F Ajuntament de Cànoves i Samalús 33 34 11.668,64 € 4.722,79 € 16.391,43 € 35 

P0804200D Ajuntament de Canyelles 46,6 33,42 16.477,53 € 5.908,20 € 22.385,73 € 36 

P0804300B Ajuntament de Capellades 60,4 41,76 21.357,15 € 6.378,21 € 27.735,36 € 37 

P0804500G Ajuntament de Cardedeu 177 179 62.586,35 € 21.275,86 € 83.862,21 € 38 

P0804600E Ajuntament de Cardona 41 41 14.497,40 € 6.779,87 € 21.277,27 € 39 

P0804700C Ajuntament de Carme 11 9 9.564,50 € 3.292,74 € 12.857,24 € 40 

P0804800A Ajuntament de Casserres 29 30 25.215,50 € 6.189,50 € 31.405,00 € 41 

P0805000G Ajuntament de Castellar del Vallès 136 136 48.088,94 € 18.566,80 € 66.655,74 € 42 

P0805200C Ajuntament de Castellbell i el Vilar 36 31 12.729,43 € 5.364,78 € 18.094,21 € 43 

P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 51,4 42,64 18.174,79 € 4.580,65 € 22.755,44 € 44 

P0805400I Ajuntament de Castellcir 5 7 1.767,98 € 1.659,29 € 3.427,27 € 45 

P0805500F Ajuntament de Castelldefels 300,8 312 106.361,43 € 38.613,63 € 144.975,06 € 46 

P0805700B 
Ajuntament de Castellet i la 
Gornal 22,4 18,1 19.476,80 € 2.704,73 € 22.181,53 € 47 

P0805800J 
Ajuntament de Castellfollit del 
Boix 9 11 3.182,36 € 2.372,95 € 5.555,31 € 48 

P0806000F Ajuntament de Castellgalí 24,64 36,44 8.712,58 € 7.144,90 € 15.857,48 € 49 

P0806200B Ajuntament de Castellolí 18 19 15.651,00 € 3.080,39 € 18.731,39 € 50 

P0806300J Ajuntament de Castellterçol 25 26 21.737,50 € 4.893,86 € 26.631,36 € 51 

P0806400H 
Ajuntament de Castellví de la 
Marca 16 16 5.657,52 € 3.952,02 € 9.609,54 € 52 

P0806600C Ajuntament de Centelles 79,8 74,2 28.216,89 € 8.777,19 € 36.994,08 € 53 

P0826800E Ajuntament de Cercs 19 16 6.718,31 € 3.952,02 € 10.670,33 € 54 

P0826600I 
Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 262 257 92.641,93 € 34.222,26 € 126.864,19 € 55 

P0806700A Ajuntament de Cervelló 76,4 83 27.014,67 € 8.817,27 € 35.831,94 € 56 

P0806800I Ajuntament de Collbató 40,9 42,6 14.462,04 € 6.615,07 € 21.077,11 € 57 

P0807100C 
Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 96 90,8 33.945,14 € 10.498,39 € 44.443,53 € 58 
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P0807200A 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 612 612 216.400,24 € 97.945,16 € 314.345,40 € 59 

P0807300I Ajuntament de Cubelles 96 82 33.945,14 € 11.666,77 € 45.611,91 € 60 

P0807400G Ajuntament de Dosrius 45 51 15.911,78 € 5.803,38 € 21.715,16 € 61 

P0807500D Ajuntament d'Esparreguera 146 142 126.947,00 € 20.315,02 € 147.262,02 € 62 

P0807600B 
Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 289 315 102.189,00 € 46.862,45 € 149.051,45 € 63 

P0825400E Ajuntament de l'Esquirol 23 29 8.132,69 € 3.731,33 € 11.864,02 € 64 

P0807800H Ajuntament de l'Estany 6 6 5.217,00 € 1.565,10 € 6.782,10 € 65 

P0813300A Ajuntament de Figaró-Montmany 22 14 7.779,09 € 3.763,66 € 11.542,75 € 66 

P0808100B Ajuntament de Fogars de la Selva 26 26 9.193,47 € 3.846,84 € 13.040,31 € 67 

P0808200J Ajuntament de Folgueroles 45,08 38 15.940,07 € 6.605,85 € 22.545,92 € 68 

P0808300H Ajuntament de Fonollosa 23,2 30,8 8.203,41 € 5.817,50 € 14.020,91 € 69 

P0808400F Ajuntament de Font-rubí 27 16 9.547,07 € 3.952,02 € 13.499,09 € 70 

P0808500C 
Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 207,4 190,8 73.335,64 € 22.939,35 € 96.274,99 € 71 

P0808700I Ajuntament de la Garriga 78 96 27.580,42 € 12.669,85 € 40.250,27 € 72 

P0809000C Ajuntament de Gelida 62,8 47,08 22.205,78 € 6.879,26 € 29.085,04 € 73 

P0809100A Ajuntament de Gironella 44 71 38.258,00 € 10.692,39 € 48.950,39 € 74 

P0809300G Ajuntament de la Granada 31,6 30,2 27.476,20 € 5.751,79 € 33.227,99 € 75 

P0809500B Ajuntament de Granollers 223 221 78.851,72 € 25.341,39 € 104.193,11 € 76 

P0809600J Ajuntament de Gualba 25,2 31,8 8.910,60 € 4.481,91 € 13.392,51 € 77 

P0809800F 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 17 22 6.011,12 € 5.327,19 € 11.338,31 € 78 

P0809900D Ajuntament de Gurb 88 85 76.516,00 € 12.161,30 € 88.677,30 € 79 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 616 616 217.814,62 € 96.843,84 € 314.658,46 € 80 

P0816100B 
Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola 46 42 39.997,00 € 6.795,18 € 46.792,18 € 81 

P0810100H Ajuntament d'Igualada 166 176 144.337,00 € 22.351,30 € 166.688,30 € 82 

P0810200F Ajuntament de Jorba 6 9,45 2.121,57 € 1.890,04 € 4.011,61 € 83 

P0810300D Ajuntament de la Llacuna 10 12 8.695,00 € 2.313,93 € 11.008,93 € 84 

P0810400B Ajuntament de la Llagosta 107 107 93.036,50 € 14.810,11 € 107.846,61 € 85 
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P0810600G Ajuntament de Lliçà d'Amunt 136 150 48.088,94 € 16.572,67 € 64.661,61 € 86 

P0810700E Ajuntament de Lliçà de Vall 61 73 53.039,50 € 9.793,75 € 62.833,25 € 87 

P0810500I Ajuntament de Llinars del Vallès 64 74 22.630,09 € 10.518,93 € 33.149,02 € 88 

P0810800C Ajuntament de Lluçà 5,9 8 2.086,21 € 1.998,51 € 4.084,72 € 89 

P0810900A Ajuntament de Malgrat de Mar 85 71 30.055,59 € 8.564,98 € 38.620,57 € 90 

P0811100G Ajuntament de Manlleu 149,6 167,4 52.897,84 € 18.895,99 € 71.793,83 € 91 

P0811200E Ajuntament de Manresa 264 260 93.349,12 € 38.239,00 € 131.588,12 € 92 

P0811300C Ajuntament de Martorell 246 218 86.984,41 € 22.715,21 € 109.699,62 € 93 

P0811400A Ajuntament de Martorelles 69 69 59.995,50 € 8.943,77 € 68.939,27 € 94 

P0811500H 
Ajuntament de les Masies de 
Roda 15 15 5.303,93 € 4.087,49 € 9.391,42 € 95 

P0811600F 
Ajuntament de les Masies de 
Voltregà 6 48,6 2.121,57 € 7.766,48 € 9.888,05 € 96 

P0811700D Ajuntament del Masnou 95 102 33.591,54 € 12.998,33 € 46.589,87 € 97 

P0811800B Ajuntament de Masquefa 94 105 33.237,95 € 13.123,13 € 46.361,08 € 98 

P0811900J Ajuntament de Matadepera 71 71 25.105,26 € 9.132,14 € 34.237,40 € 99 

P0812000H Ajuntament de Mataró 824,65 834,35 291.592,26 € 100.272,71 € 391.864,97 € 100 

P0812100F Ajuntament de Mediona 18,48 17,8 6.534,44 € 2.494,74 € 9.029,18 € 101 

P0813700B Ajuntament de Moià 61 77 21.569,31 € 10.876,11 € 32.445,42 € 102 

P0812200D Ajuntament de Molins de Rei 213 211 75.315,77 € 29.258,80 € 104.574,57 € 103 

P0812300B Ajuntament de Mollet del Vallès 244 239 86.277,22 € 47.670,74 € 133.947,96 € 104 

P0812700C 
Ajuntament de Monistrol de 
Calders 11,2 6 3.960,27 € 1.565,10 € 5.525,37 € 105 

P0812600E 
Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 18 25 6.364,71 € 5.272,92 € 11.637,63 € 106 

P0812400J Ajuntament de Montcada i Reixac 254,2 269,6 89.883,89 € 31.386,41 € 121.270,30 € 107 

P0813000G Ajuntament de Montesquiu 15,2 14 5.374,65 € 2.532,92 € 7.907,57 € 108 

P0812500G Ajuntament de Montgat 61 61 53.039,50 € 8.979,04 € 62.018,54 € 109 

P0813100E Ajuntament de Montmajor 17 11 6.011,12 € 2.204,43 € 8.215,55 € 110 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 80,4 71 69.907,80 € 10.630,75 € 80.538,55 € 111 

P0813500F 
Ajuntament de Montornès del 
Vallès 61,2 59 21.640,02 € 9.608,01 € 31.248,03 € 112 

P0813600D Ajuntament de Montseny 0 2 0,00 € 2.613,06 € 2.613,06 € 113 
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P0812800A Ajuntament de Muntanyola 6,8 3,7 5.912,60 € 2.755,78 € 8.668,38 € 114 

P0813900H Ajuntament de Navarcles 81 83 28.641,21 € 12.873,94 € 41.515,15 € 115 

P0814000F Ajuntament de Navàs 53 60 18.740,54 € 8.253,87 € 26.994,41 € 116 

P0814200B Ajuntament d'Òdena 49 58 17.326,16 € 8.854,24 € 26.180,40 € 117 

P0814400H Ajuntament d'Olèrdola 43 40 15.204,59 € 6.685,68 € 21.890,27 € 118 

P0814500E Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls 12,2 18,5 4.313,86 € 4.345,24 € 8.659,10 € 119 

P0814600C Ajuntament d'Olesa de Montserrat 130 117 45.967,37 € 13.858,97 € 59.826,34 € 120 

P0814700A Ajuntament d'Olivella 27 25 23.476,50 € 3.354,60 € 26.831,10 € 121 

P0814800I Ajuntament d'Olost 24 17 20.868,00 € 4.306,48 € 25.174,48 € 122 

P0814300J Ajuntament d'Olvan 13,6 15 4.808,89 € 2.642,41 € 7.451,30 € 123 

P0815000E Ajuntament d'Oristà 5 5 1.767,98 € 2.992,55 € 4.760,53 € 124 

P0815200A Ajuntament d'Òrrius 15 15 5.303,93 € 4.087,49 € 9.391,42 € 125 

P0815300I Ajuntament de Pacs del Penedès 8,2 22 2.899,48 € 3.803,24 € 6.702,72 € 126 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 94 80,2 33.237,95 € 10.393,00 € 43.630,95 € 127 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 164,492 139,2 58.163,57 € 18.316,07 € 76.479,64 € 128 

P0815600B Ajuntament de Pallejà 92,8 114,8 32.813,63 € 13.569,91 € 46.383,54 € 129 

P5831301F 
Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 28 26 24.346,00 € 5.209,36 € 29.555,36 € 130 

P0815700J Ajuntament del Papiol 52,44 35,2 18.542,53 € 6.627,97 € 25.170,50 € 131 

P0815800H Ajuntament de Parets del Vallès 217 209 188.681,50 € 23.312,64 € 211.994,14 € 132 

P0815900F Ajuntament de Perafita 6 9,2 2.121,57 € 2.007,34 € 4.128,91 € 133 

P0816000D Ajuntament de Piera 112 101 39.602,66 € 11.932,31 € 51.534,97 € 134 

P0816200J Ajuntament de Pineda de Mar 115 107 40.663,44 € 14.900,75 € 55.564,19 € 135 

P0816300H Ajuntament del Pla del Penedès 17 24,56 6.011,12 € 5.510,51 € 11.521,63 € 136 

P0816400F 
Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 26 24,2 22.607,00 € 3.279,25 € 25.886,25 € 137 

P0816500C Ajuntament de la Pobla de Lillet 5 13 1.767,98 € 3.536,74 € 5.304,72 € 138 

P0816600A Ajuntament de Polinyà 136,2 136,6 48.159,66 € 18.663,94 € 66.823,60 € 139 

P0818100J 
Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 49,04 60,04 17.340,31 € 9.413,46 € 26.753,77 € 140 

P0816800G Ajuntament del Prat de Llobregat 461,3 472,8 163.113,45 € 71.110,68 € 234.224,13 € 141 

P0817000C Ajuntament de Prats de Lluçanès 34,04 35,45 29.597,78 € 7.430,88 € 37.028,66 € 142 
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P0816900E Ajuntament dels Prats de Rei 10,6 10 3.748,11 € 1.839,74 € 5.587,85 € 143 

P0823000E Ajuntament de Premià de Dalt 93,8 97,6 33.167,23 € 14.713,52 € 47.880,75 € 144 

P0817100A Ajuntament de Premià de Mar 74 74 26.166,04 € 12.445,10 € 38.611,14 € 145 

P0817300G Ajuntament de Puigdàlber 11 11 9.564,50 € 3.939,66 € 13.504,16 € 146 

P0817400E Ajuntament de Puig-reig 43,2 51 37.562,40 € 8.187,02 € 45.749,42 € 147 

P0817800F Ajuntament de Rellinars 6 8 2.121,57 € 3.198,55 € 5.320,12 € 148 

P0817900D Ajuntament de Ripollet 109 109 38.541,87 € 10.941,90 € 49.483,77 € 149 

P0818000B Ajuntament de la Roca del Vallès 85 98 30.055,59 € 12.937,09 € 42.992,68 € 150 

P0818200H Ajuntament de Roda de Ter 6,8 22,52 2.404,45 € 3.988,63 € 6.393,08 € 151 

P0818300F Ajuntament de Rubí 336,4 338,6 118.949,42 € 66.358,59 € 185.308,01 € 152 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 894 923,7 316.114,08 € 193.240,92 € 509.355,00 € 153 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 66,76 70,6 23.606,01 € 6.928,56 € 30.534,57 € 154 

P0819500J 
Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 162 166,2 57.282,42 € 22.121,02 € 79.403,44 € 155 

P0819600H 
Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 128 145 45.260,18 € 19.504,81 € 64.764,99 € 156 

P0819700F 
Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 72 65 25.458,85 € 9.562,19 € 35.021,04 € 157 

P0819800D 
Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau 15,6 16 5.516,08 € 2.751,90 € 8.267,98 € 158 

P0819900B 
Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 270 262 95.470,70 € 30.125,18 € 125.595,88 € 159 

P0820000H 
Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 7,6 9 2.687,32 € 2.163,15 € 4.850,47 € 160 

P0820200D 
Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 33 37 11.668,64 € 4.484,81 € 16.153,45 € 161 

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 62,44 59,8 22.078,48 € 11.962,54 € 34.041,02 € 162 

P0820300B 
Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 79 73 27.934,02 € 11.700,12 € 39.634,14 € 163 

P0820400J 
Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 359,16 402 126.997,24 € 53.318,26 € 180.315,50 € 164 

P0820500G 
Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 25 15 8.839,88 € 3.857,84 € 12.697,72 € 165 
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P0820700C 
Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires 92 85 32.530,76 € 11.081,71 € 43.612,47 € 166 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 63 49,8 22.276,50 € 7.897,88 € 30.174,38 € 167 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 416 403 147.095,59 € 65.167,63 € 212.263,22 € 168 

P0821100E 
Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 9 8 3.182,36 € 3.321,03 € 6.503,39 € 169 

P0820800A 
Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 57 59 49.561,50 € 6.556,85 € 56.118,35 € 170 

P0821200C 
Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 115 105 40.663,44 € 14.730,68 € 55.394,12 € 171 

P0819200G 
Ajuntament de Sant Iscle de 
Vallalta 26,36 22,6 9.320,77 € 5.866,13 € 15.186,90 € 172 

P0822500E 
Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 71 81 25.105,26 € 12.755,69 € 37.860,95 € 173 

P0821600D Ajuntament de Sant Joan Despí 279,6 272,8 98.865,21 € 35.710,36 € 134.575,57 € 174 

P0821800J 
Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 50 44 17.679,76 € 7.262,81 € 24.942,57 € 175 

P0821900H Ajuntament de Sant Just Desvern 107 106 93.036,50 € 15.504,66 € 108.541,16 € 176 

P0822000F 
Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons 22 23,2 7.779,09 € 3.185,07 € 10.964,16 € 177 

P0822100D Ajuntament de Sant Llorenç Savall 26 13,4 9.193,47 € 2.419,81 € 11.613,28 € 178 

P0822200B 
Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 18,8 18,8 6.647,59 € 4.503,57 € 11.151,16 € 179 

P0822600C Ajuntament de Sant Martí de Tous 9,8 15,64 3.465,23 € 3.918,12 € 7.383,35 € 180 

P0822700A Ajuntament de Sant Martí Sarroca 38 39 13.436,62 € 7.109,71 € 20.546,33 € 181 

P0822900G 
Ajuntament de Sant Mateu de 
Bages 8 8 2.828,76 € 1.753,47 € 4.582,23 € 182 

P0823100C 
Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes 245 256 86.630,82 € 43.568,61 € 130.199,43 € 183 

P0823200A 
Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 39 41 33.910,50 € 7.801,95 € 41.712,45 € 184 
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P0823300I 
Ajuntament de Sant Pere de 
Torelló 39 44 13.790,21 € 11.285,39 € 25.075,60 € 185 

P0823400G 
Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 24 39,6 8.486,28 € 6.174,77 € 14.661,05 € 186 

P0823500D Ajuntament de Sant Pol de Mar 83 90 29.348,40 € 12.299,54 € 41.647,94 € 187 

P0823600B 
Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 21 21 7.425,50 € 2.977,86 € 10.403,36 € 188 

P0823700J 
Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora 40 30 14.143,81 € 4.284,82 € 18.428,63 € 189 

P0823800H 
Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès 142 139 50.210,51 € 16.877,51 € 67.088,02 € 190 

P0823900F Ajuntament de Sant Quirze Safaja 5 5 4.347,50 € 3.704,74 € 8.052,24 € 191 

P0824000D 
Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Anoia 84 102 29.701,99 € 10.606,76 € 40.308,75 € 192 

P0809700H 
Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 49 28 17.326,16 € 9.499,17 € 26.825,33 € 193 

P0826200H 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 96 106 33.945,14 € 15.944,41 € 49.889,55 € 194 

P0826400D 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 64 66 22.630,09 € 8.661,22 € 31.291,31 € 195 

P0826500A 
Ajuntament de Sant Vicenç de 
Torelló 33 36 11.668,64 € 6.860,11 € 18.528,75 € 196 

P0826300F 
Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts 115 115 40.663,44 € 19.831,73 € 60.495,17 € 197 

P0824400F 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 74 67 26.166,04 € 9.465,27 € 35.631,31 € 198 

P0824500C 
Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 650 630 229.836,86 € 92.699,56 € 322.536,42 € 199 

P0824600A 
Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 63,6 37,4 22.488,65 € 5.568,32 € 28.056,97 € 200 

P0824700I 
Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer 23 30 8.132,69 € 4.744,42 € 12.877,11 € 201 

P0824800G 
Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 58,56 49 20.706,53 € 6.009,38 € 26.715,91 € 202 
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NIF Ens 
Places 
16/17 

Places 
17/18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació total 
Posició Op. 
Comptable 
1803004213 

P0824900E 
Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès 13 13 4.596,74 € 2.622,58 € 7.219,32 € 203 

P0825000C 
Ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui 76 74 26.873,23 € 12.254,15 € 39.127,38 € 204 

P0825100A 
Ajuntament de Santa Margarida i 
els Monjos 102 91 88.689,00 € 12.803,40 € 101.492,40 € 205 

P0825900D 
Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 110 109 38.895,47 € 16.588,39 € 55.483,86 € 206 

P0825800F Ajuntament de Santa Maria d'Oló 16 17 5.657,52 € 4.306,48 € 9.964,00 € 207 

P0826000B 
Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 268 255 94.763,51 € 40.817,05 € 135.580,56 € 208 

P0826100J Ajuntament de Santa Susanna 51 48 18.033,35 € 6.965,91 € 24.999,26 € 209 

P0819100I Ajuntament de Santpedor 112 105 39.602,66 € 12.654,61 € 52.257,27 € 210 

P0826700G Ajuntament de Sentmenat 76,8 55 27.156,11 € 9.675,92 € 36.832,03 € 211 

P0826900C Ajuntament de Seva 18,4 15,6 15.998,80 € 3.755,07 € 19.753,87 € 212 

P0827000A Ajuntament de Sitges 147 126,36 51.978,49 € 16.526,49 € 68.504,98 € 213 

P0827300E Ajuntament de Subirats 45 46 15.911,78 € 14.738,21 € 30.649,99 € 214 

P0827400C Ajuntament de Súria 10,4 9,4 9.042,80 € 1.789,36 € 10.832,16 € 215 

P0827800D Ajuntament de Taradell 68,6 60,2 59.647,70 € 7.591,53 € 67.239,23 € 216 

P0828100H Ajuntament de Teià 54 54 19.094,14 € 7.531,01 € 26.625,15 € 217 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 942 951 333.086,72 € 161.186,47 € 494.273,19 € 218 

P0828200F Ajuntament de Tiana 119 119 42.077,83 € 35.035,60 € 77.113,43 € 219 

P0828300D Ajuntament de Tona 80 83 28.287,61 € 10.088,00 € 38.375,61 € 220 

P0828400B Ajuntament de Tordera 75 74 65.212,50 € 9.414,69 € 74.627,19 € 221 

P0828500I Ajuntament de Torelló 127 119 44.906,59 € 16.334,68 € 61.241,27 € 222 

P0828600G 
Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 36,6 23,4 12.941,58 € 4.648,98 € 17.590,56 € 223 

P0828700E Ajuntament de Torrelavit 30 24,9 10.607,86 € 3.726,40 € 14.334,26 € 224 

P0828800C Ajuntament de Torrelles de Foix 17 12 6.011,12 € 2.524,58 € 8.535,70 € 225 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 87 80 30.762,78 € 11.598,97 € 42.361,75 € 226 

P0829000I Ajuntament d'Ullastrell 41,4 39 14.638,84 € 7.707,19 € 22.346,03 € 227 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 100 92 35.359,52 € 16.067,85 € 51.427,37 € 228 
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NIF Ens 
Places 
16/17 

Places 
17/18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació total 
Posició Op. 
Comptable 
1803004213 

P0829200E Ajuntament de Vallbona d'Anoia 14 12 4.950,33 € 3.916,76 € 8.867,09 € 229 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 32,4 26,2 11.456,48 € 3.868,74 € 15.325,22 € 230 

P0829600F Ajuntament de Vallirana 109,4 67,24 38.683,31 € 11.483,06 € 50.166,37 € 231 

P0829700D Ajuntament de Vallromanes 50,38 61,2 43.805,41 € 9.540,48 € 53.345,89 € 232 

P0829900J Ajuntament de Vic 243 234 85.923,63 € 32.213,77 € 118.137,40 € 233 

P0830000F Ajuntament de Vilada 3 5 2.608,50 € 1.470,92 € 4.079,42 € 234 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 341 349 296.499,50 € 45.805,51 € 342.305,01 € 235 

P0830100D Ajuntament de Viladecavalls 91 91 32.177,16 € 12.198,93 € 44.376,09 € 236 

P0830600C 
Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 321 310 113.504,05 € 53.569,06 € 167.073,11 € 237 

P0830700A Ajuntament de Vilalba Sasserra 22,6 21,8 7.991,25 € 3.720,94 € 11.712,19 € 238 

P0830300J Ajuntament de Vilanova del Camí 109 106 38.541,87 € 13.927,18 € 52.469,05 € 239 

P0831000E Ajuntament de Vilanova del Vallès 68 74 24.044,47 € 10.547,63 € 34.592,10 € 240 

P0830800I Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 201 199 71.072,63 € 21.916,48 € 92.989,11 € 241 

P0821300A Ajuntament de Vilassar de Dalt 87,2 66,08 30.833,50 € 11.508,21 € 42.341,71 € 242 

P0821700B Ajuntament de Vilassar de Mar 215 228 76.022,96 € 34.192,86 € 110.215,82 € 243 

P0830500E Ajuntament de Vilobí del Penedès 16,4 26,4 5.798,96 € 5.073,75 € 10.872,71 € 244 

 
Posició Op. 
Comptable  

P0800314G 
Entitat Municipal Descentralitzada 
de Sant Miquel de Balenyà 21 21 7.425,50 € 3.299,37 € 10.724,87 € 

1803004245/1 

P0800003F 
Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix 76 79 26.873,23 € 10.674,35 € 37.547,58 € 

1803004245/2 

TOTALS 
 

   9.699.823,05 €  3.600.176,95 €    13.300.000,00 €   
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Segon. DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes subvencions per un import  
de TRETZE MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS VINT-I-SET 
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (13.251.727,55 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/46200 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2018 i per les quanties següents: 
 
o Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel 

finançament del curs 2016-2017, per un import NOU MILIONS SIS-CENTS 
SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS  AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (9.665.524,32 €)   

 
o Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament 

del curs 2017-2018, per un import de TRES MILIONS CINC-CENTS VUITANTA-SIS 
MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (3.586.203,23 €). 

 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de QUARANTA-VUIT MIL DOS-
CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (48.272,45 €) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46801 del pressupost de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’any 2018 i per les quanties següents:    
 
o Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel 

finançament del curs 2016-2017, per un import TRENTA-QUATRE MIL DOS-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (34.298,73 €)   

 
o Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament 

del curs 2017-2018, per un import de TRETZE MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (13.973,72 €)   

 
Quart. ALLIBERAR l’import de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (48.272,45 €) de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46200 i que s’ha destinat a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46801 del pressupost de despeses, en funció de la naturalesa jurídica 
dels beneficiaris. 
 
Cinquè. Per a l’efectivitat de la concessió d’aquestes subvencions, és necessari que 
els ens destinataris manifestin expressament l’acceptació d’aquestes subvencions en 
el termini de 7 dies hàbils a partir de la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona.  
 
Una vegada presentada l’acceptació per l’ens beneficiari, es realitzarà un pagament 
avançat equivalent al 80% de l’import concedit, per a cadascuna de les línies.  
 
Així mateix, abans del pagament l’ens beneficiari haurà d’acreditar trobar-se al corrent 
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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El pagament del 20% restant es realitzarà dins dels terminis establerts, prèvia 
presentació de la documentació justificativa la qual s’ha establert entre l’1 de gener i el 
29 de març de 2019.  
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Setè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyor president. Potser és el 
dictamen més important, ni que sigui econòmicament, amb una dotació de més de 
tretze milions d’euros. A la darrera Junta de Govern el diputat d’Educació es va quedar 
amatent amb les nostres preguntes i, en tot cas, ens agradaria una explicació, perquè 
quan un llegeix el dictamen veiem que estem parlant del període del 16 al 18. Si ens 
pot fer cinc cèntims de com ha anat tot plegat. Gràcies.  
 
Intervé el diputat delegat d’Educació, senyor Homet (ERC), qui diu: Sí, intentaré fer 
cinc cèntims però els aviso que no és tan fàcil com m’agradaria explicar. Es parla del 
període 16-18 per una qüestió. La previsió inicial, vostès recorden que va haver una 
modificació de crèdit en el Ple, fa relativament no gaire, pel qual uns deu, onze o dotze 
milions, ara no recordo la xifra exacta, passaven d’Educació i anaven al programa 
complementari. Aquests milions d’euros estaven adreçats a aquí, sortien d’aquí, per 
entendre’ns, i per això ara fa que sigui una mica difícil d’entendre. Li explico la idea 
original i, per tant, on hem arribat. La idea original era endreçar i posar-nos una mica al 
dia de totes les diferents convocatòries que tenim per finançar les escoles bressol 
municipals, amb la intenció de fer-ho tan fàcil com sigui possible als ajuntaments; que 
no hagin de fer dues convocatòries: que eren la d’aquests vuit-cents setanta-cinc mil 
euros, per entendre’ns; la convocatòria de les beques per escolarització i menjador, 
que era una altra convocatòria a banda, més tots aquests recursos que teníem al 
Catàleg. Tot això està posat en un únic paquet, amb una sola convocatòria, però tres 
conceptes diferents. Al marxar aquests dotze milions ens queda aquesta franja tan 
oberta. Aquesta franja tan oberta per què? Perquè el gruix principal va a finançar, a 
tancar el curs 16-17. A més, recordin que havien quedat quaranta-dos municipis fora, 
amb la qual cosa, ja s’ha solucionat tot, no hi ha cap municipi que s’hagi quedat sense 
finançament. I aprofito per felicitar i agrair la feina dels tècnics que han empaitat els 
ajuntaments fins a límits... Si em permeten els explicaré una anècdota, que penso que 
val la pena explicar. El vespre abans de tancar la convocatòria van trucar la policia 
municipal d’un municipi perquè es posés en contacte amb l’alcaldessa, que es 
pensava que el termini acabava l’endemà. Vull dir que pensin que hi ha hagut una 
feina ingent per aconseguir que tots els municipis siguin aquí. Per tant, s’ha tancat el 
16-17 amb tots els municipis a dintre. I el que correspon al curs 17-18 és la part de les 
beques d’escolarització, del menjador, aquests tres milions d’euros, per entendre’ns, i 
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uns set-cents mil euros, aproximadament, que teníem en Catàleg per a recursos, i que 
és més lògic que estiguin posats aquí. Per tant, queda una mica dispers. L’objectiu és 
facilitar tot plegat. Saben que estem treballant conjuntament amb la Comissió mixta i 
amb el Departament per al nou finançament. Conjuntament, també, ja ho sap tothom, 
amb la voluntat del Departament de tornar a reprendre el finançament, però entenem 
l’oportunitat de que això serveixi per tenir un finançament més just, més equilibrat i que 
permeti aconseguir algun dels objectius i dels reptes que ens estem marcant, en 
aquests moments, com pot ser la segregació; és a dir, que no totes les classes socials 
estan representades en la proporció que tocaria dintre de les nostres escoles bressol 
municipals. Hi ha una... sobrepoblació no seria el terme, però, per entendre’ns, hi ha 
una sobrerepresentació, aquest sí que seria el terme, de famílies amb mares amb 
titulació universitària, per exemple, i hem d’aspirar a que sigui una representació molt 
semblant a la societat. Per tant, el nou finançament de les escoles bressol ha de tenir 
en compte tot això, tenir en compte la dispersió territorial i buscar uns incentius a 
través de la subvenció, per tenir un molt bon model d’escoles bressol. Li he intentat 
explicar molts conceptes en molt poc temps. Si un cas, a la seva disposició. Demà, els 
recordo, que hi ha una comissió política justament per parlar de tot això. Gràcies.  
 
El president senyor Castells (CiU) diu: Moltes gràcies per les seves explicacions.  
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 35 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la 
secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 


