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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 

 
A la ciutat de Barcelona, el 20 de desembre de 2018, a les 10 hores i 20 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), de la 
vicepresidenta segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), 
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i 
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyor Joan Carles García 
i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyors, Jordi Fàbrega i Colomer 
(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), i els diputats i 
diputades amb veu però sense vot següents: senyors 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 assisteix, també,  l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU), 
Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i els diputats 
senyors Manuel Reyes López (PP) i Isaac Albert i Agut (ERC-AM).  
 
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 29 de novembre de 2018. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

representats de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp. 
2018/0019808). 
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3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l'informe de la Secretaria General sobre la dissolució de l'agrupació de municipis 
de Tavèrnoles i Sant Sadurní d'Osormort; la constitució de l'agrupació de 
municipis de Tavèrnoles i Vilanova de Sau; i la constitució de l'agrupació de 
municipis de Sant Sadurní d'Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí 
d'Albars (núm. exp. 2018/19055). 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en data 7 de novembre de 
2018, en el procediment abreujat 432/2015-F, en què estima: d’una banda, el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la 
resolució de 23 de juny de 2015, dictada per l’Institut Municipal d’Hisenda, que 
desestima la suspensió de l’execució de la liquidació en concepte de preu públic 
pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals, corresponents al segon semestre de l’any 2010, de les instal·lacions 
del carrer Maternitat núm. 2 de Barcelona i, d’altra banda, desestima la 
denegació del recurs de reposició interposat per la Diputació de Barcelona, 
referent a la liquidació del 20%, pel mateix concepte (exp. núm. 2015/9672). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12128/2018, de data 14 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
392/2018-J, 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. 2018/17650). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12389/2018, de data 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
378/2018-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. 2018/17920). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12391/2018, de data 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
360/2018-F, procediment abreujat, interposat per XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 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, en relació amb el 
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/17610). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12453/2018, de data 20 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
354/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, en nom i 
representació de la Federació de l’Administració Pública de la CGT de Catalunya 
(FAPC-CGT) contra el Decret de 19 de juny de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/17659). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
386/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18456). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12454/2018, de data 20 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
402/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 13 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18325). 

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

Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 i el seu règim 
regulador (exp. núm. 2018/0016349). 

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

procediment de concessió d’ajuts de les Línies 1 a 5 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). 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, els quals s’havien de justificar com a 
màxim el 30 de setembre de 2018 (exp. núm. 2016/0007525). 
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2017 (exp. núm. 2017/0002799). 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte 

formalitzat amb l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, 
SA SME, en el sentit d’augmentar el pressupost màxim de licitació corresponent 
a l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre, relatiu a la contractació 
conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. núm. 
2016/0006577).  

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació conjunta relatiu al subministrament d’energia elèctrica en diferents 
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el 
seu sector públic, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada i 
aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, dividit en 2 lots: mitjana i baixa tensió, per 
període de 4 anys i per un import total de 18.111.264,80 € (exp. núm. 
2018/0011507).  

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
17. BADIA 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 Badia del Vallès, per a finançar l’actuació local “Parc de la segona república”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019578). 

 
18. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per 
a finançar l’actuació local “Ascensors teatre centre de Manlleu”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019964). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.587,30 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l’actuació local “Mobiliari sala teatre centre de Manlleu”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0019966). 

 
20. SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, per a finançar l’actuació local “Obres del 
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proj. interior al consultori municipal” al 0%, d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2018/0019681). 

 
21. TORELLÓ.- 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 Torelló, per 
a finançar l’actuació local “Renov. i millora parc municipal i Rda. Pollancredes”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019777). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
22. PALMA DE CERVELLÓ, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar una subvenció a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0011167). 

 
23. RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

parcialment i iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 
291.390,72 €, a l’Ajuntament de Rubí, dins del Programa de Crèdit Local (exp. 
núm. 2017/0010943). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 

vehicle com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (exp. núm. 
2018/0019173). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

canvis de destí de les actuacions relacionades i ajustaments d’imports en el 
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), 
corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del 
conveni de col·laboració, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 31 de 
maig de 2018 (exp. núm. 2018/6859). 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3146). 
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27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3156). 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Gavarressa-Moianès, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
2018/3148). 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3145). 

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

modificació i l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la 
despesa del Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3103). 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació de la primera fase del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyò, 
Calders i Sant Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarressa-
Moianès per a l’aprovació i execució del Pla d’actuació per a la restauració dels 
terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017, i l’ajustament de la despesa 
autoritzada i disposada per fer front a la realització de les actuacions incloses en 
el conveni (exp. núm. 2018/8271). 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià 
de Mar, formalitzat en data 30 d’octubre de 2017, relatiu a l’execució de les obres 
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per a la Rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la 
travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (núm. exp. 2017/4724).   

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

minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Matadepera, relatiu a 
les obres del projecte constructiu de reducció de l’accidentalitat a la carretera 
BV-1221, PK 1,620 al PK 7,070. TM Terrassa i Matadepera (núm. exp. 
2016/3596).  

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

l’increment del cost de l’expropiació dels terrenys ubicats a la província de 
Girona, necessaris per a l’execució de les obres de condicionament i 
eixamplament de la carretera BV-5251 entre els PK 0+100 i 2+630 i de la 
carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La 
Fullaca) - Viladrau. (núm. exp. 2015/4923).  

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial que 
vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant l’any 
2019, per un import de 40.000 € (exp. núm. 2018/18687). 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l’objecte d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de Barcelona les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
per a l’exercici 2019, per import de 47.886,46 € (exp. núm. 2018/11570). 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis del Parc a 
taula 2019 (exp. núm. 2018/19060). 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

inicialment la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data 29 
de juny de 2017, dins la convocatòria d’atorgament de subvencions per a la 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, al senyor I.R.S., per import de 4.500 € 
(exp. núm. 2016/11327).             

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per la recollida d’escombraries 
en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 
per un import de 139.811,68 € distribuïts en quatre anys (exp.núm.2018/17598). 

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

l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en la 
zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per un 
import de 111.468,96 € distribuïts en quatre anys (exp. núm. 2018/18064). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

inicialment la revocació parcial, de la subvenció concedida a Catalunya amb 
ACNUR, Comitè Català per l'acció "Ser refugiat - Compartint vivències", per 
import de 180,73 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006733 (exp. 
núm. 2014/0009946). 

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

inicialment, la revocació parcial de la subvenció concedida a Xarxa de Consum 
Solidari per l'acció "Intercanvi de coneixements a favor d'un model de 
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)", per 
import de 7.695,39 €, en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència (2014) (exp. núm. 
2014/0000805). 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech, per finançar el projecte "Programa de 
Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d'Anta Cuzco", per 
import de 5.171,30 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006713 per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (exp. núm. 
2014/0009241). 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació 
Catalana per la Pau en relació amb el projecte “Veus, Dones, Refugiades”, per 
import de 157,17 €, en el marc de la convocatòria 201620165120008393, per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (2016) (exp. 
núm. 2016/0005973).  
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Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (núm. exp. 2018/18467). 

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

efectes d'1 d'octubre de 2018, la pròrroga i l'addenda del conveni subscrit, en 
data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge 
al Fracàs Escolar" (núm. exp. 2016/11626). 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'addenda al conveni subscrit, en data 8 de març de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/876). 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'addenda al conveni subscrit, en data 19 de juliol de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al 
funcionament del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. 
exp. 2018/878). 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'addenda al conveni subscrit, en data 16 de maig de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/875). 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 

l'Addenda al conveni subscrit, en data 20 de març de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per al funcionament 
del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/874). 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades pel Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell, per la 
revocació inicial de la subvenció concedida en la convocatòria de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i 
del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental (exp. núm. 2016/0000365). 
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52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació de l’error en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 
d’octubre de 2018, pel qual es va aprovar inicialment la revocació total de la 
subvenció atorgada, entre d’altres entitats, a l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), deixant sense efecte la dita 
revocació (exp. núm. 2017/821). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l’objecte de finançar programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars on no s’oferta l’Anem al teatre. Curs escolar 2018-2019 (exp. núm. 
2018/14181). 

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

revocació definitiva de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar 
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència per l’any 2017 (exp. núm. 
2017/6638). 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’empresa Mago Audio Visual Production, SL 
contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 
(Exp. núm. 2018/0006556). 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’empresa Associació Cultural Santa Florentica 
contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 
(Exp. núm. 2018/0006556). 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar els 

errors materials de l’acord 552/2018, adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de novembre de 2018, en el marc 
de la convocatòria núm. 9753, per al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al període 2016-2018, 
d’acord amb l’informe d’instrucció de data 29 de novembre de 2018 (exp. núm. 
2018/5392). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

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

liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a. 
(exp. núm. 2014/8264). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’aportació per al període de desembre de 2018 a novembre de 2019 per fer front 
a les obligacions del conveni de col·laboració per a la implantació del programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, signat 
entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de Barcelona en data 4 de setembre de 2017 (exp. Núm. 
2016/11624). 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Maresme (exp. núm. 
2016/6944). 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès (exp. núm. 
2016/6793). 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (exp. núm. 2016/6996). 

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (exp. núm. 
2016/7043). 

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

renúncia parcial i reduir l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les 
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obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (exp. núm. 2016/7282). 

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

l’addenda del conveni de col·laboració “Destinació Barcelona 2018-2019” 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
de Turisme, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona (exp. 
núm. 2017/12028). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), per manifestar el posicionament de vot, i aquesta diu: Sí, 
bon dia. Gràcies president. Nosaltres votarem a favor del punt 12, del 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 35, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57 i 59.  

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018.- 
Pel senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 29 de novembre 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 designació 
de representats de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp. 
2018/0019808).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“I. Fets 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de 
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb 
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la 
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, 
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
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representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
En aquest sentit, en data 16.10.2018, la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 
número 225/2018, de 16 d’octubre, pel qual es regula la Comissió per a la Facilitació 
de l’Activitat Econòmica i el seu Consell Assessor. L’article 4.1.d) de l’esmentat 
Decret disposa, quant a la Composició de la Comissió, que estarà formada, entre 
d’altres, per un/una representant de cadascuna de les diputacions catalanes. Per 
aquesta raó, es considera necessari designar una persona que representi la Diputació 
de Barcelona en el si d’aquest ens. 
 
Altrament, diverses raons organitzatives, així com el fet que els Srs. Pere Regull Riba, 
Josep González Cambray, Josep Lluís Alay Rodríguez i la Sra. Àngels Ponsa 
Roca continuen, tot i que ja no presten serveis a la Diputació de Barcelona, nomenats 
com a representants de la corporació en diversos organismes, fan necessària una 
modificació dels representants d’aquesta en diferents ens participats. 
 
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 
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2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11 
de juliol de 2018. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. DESIGNAR la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona en 
el si de la Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, adscrita al 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en els termes 
següents: 
 

La persona designada per representar la Diputació de Barcelona en el si de la 
Comissió per a la Facilitació de l’Activitat Econòmica, la qual pot tenir o no la 
condició de diputat/ada, segons l’article 4.1 del Decret de la Generalitat de 
Catalunya número 225/2018, de 16 d’octubre, pel qual es regula el funcionament 
d’aquesta Comissió i del seu Consell Assessor, i atesa la seva transversalitat, és: 

 
- Sr. Xavier Forcadell Esteller o persona en qui delegui 

 
SEGON. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en els 
organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent: 
 
A).- Comissió d’avaluació i seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord 
polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona–
Generalitat de Catalunya– 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Imma Pruna González, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió d’avaluació i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

seguiment dels compromisos adoptats en l’Acord polític per a la millora de la 
qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Valentí 
Junyent i Torras per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Ramón Minoves i Pujols, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), 
com a representant suplent 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 a la conurbació de Barcelona, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Jesús 
Calderer i Palau per a substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació 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 a la conurbació de Barcelona resta de la manera següent: 
 

Els representants 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 a la conurbació de Barcelona, els quals poden tenir o no la 
condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposa l’apartat 3r de l’Acord 
GOV/129/2017 de la Generalitat de Catalunya, de 19 de setembre, són: 

 
Titular:  Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
Suplent:  Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
 

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

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Montserrat Tordera i Vigas, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), 
com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada –CIDOB–, i NOMENAR el Sr. Salvador Gausa i Gascon per a 
substituir-la 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 Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 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 i 
Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels propis 
Estatuts de la Fundació. 
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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, l’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.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a suplent de la Sra. Budó, 
en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta. 
 

C).- Fundació Privada Ulls del Món 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 21.01.2017 (AJG 3/17), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació 
Privada Ulls del Món i NOMENAR l’Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla per a substituir-
lo en la representació que aquest ostentava fins ara, així com facultar-la 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 de patrona en nom de la 
Corporació. 
 
2.- NOMENAR el Sr. Salvador Gausa i Gascon com a representant suplent de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món, en 
absència de la Sra. Budó. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en Patronat de la Fundació Privada Ulls 
del Món, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
 

Primer.- La representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el que 
disposa l’article 13 dels Estatuts de l’ens en relació amb la composició del 
Patronat, és l’Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla. 
 
Segon.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a suplent de la Sra. Budó, 
en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta. 

 
D).- Agència Catalana de Turisme 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Pere Regull i Riba, efectuat per 
Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 11.02.2016 (AJG 36/16), com a 
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representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Consell de Direcció i el 
Consell General de Participació de l’Agència Catalana de Turisme i NOMENAR 
l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez per a substituir-lo en la representació suplent 
que ostentava fins ara en ambdós òrgans. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme resta 
de la manera següent: 
 

Primer. Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell de 
Direcció de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació i què poden tenir o 
no la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts de l’Entitat, aprovats 
pel D 192/2009, de 9 de desembre, són: 

 
Titular:  Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
Suplent: Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez 

 
Segon. Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell 
General de Participació de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació i 
què poden tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de 
l’Entitat, són: 
 

Titular:  Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
Suplent: Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez 

 
E).- Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE la designació de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, 
efectuada per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 
506/18), com a representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, en la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes 
Solidaris. 
 
2.- DESIGNAR, en virtut de la delegació prevista als Estatuts de l’ens, el Sr. Xavier 
Boltaina i Bosch 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, resta 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, el Sr. 
Xavier Boltaina i Bosch, 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. 

 
F).- Fira 2000, S.A.  

  
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 
577/15), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la 
societat mercantil Fira 2000, SA., i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté per a 
substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- PROPOSAR a la Junta General el nomenament de l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i 
Fusté com a Conseller en el Consell d’Administració de la societat, en substitució 
de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa. 
 
3.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez com a representant suplent 
del Sr. Forns, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions 
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest ostenti a la Junta 
General i al Consell d’Administració de la societat.  
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de 
Barcelona en la societat mercantil Fira 2000, SA., resta de la manera següent: 
 

Primer.- El representant de la corporació en la Junta General d’Accionistes de 
la societat mercantil Fira 2000, SA., és l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté. 
 
Segon.- Es proposa a la Junta General el nomenament de l’Il·lm. Sr. Miquel 
Forns i Fusté com a Conseller en el Consell d’Administració de la societat 
mercantil Fira 2000, SA. 
 
Tercer.- El Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez actuarà com a suplent del Sr. Forns, 
en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions convocades per 
qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenti a la Junta General i al 
Consell d’Administració de la societat.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

G).- Fundació Privada Fira de Manresa  
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Montserrat Tordera i Vigas, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15), 
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Fira de Manresa i NOMENAR la Sra. Rosa Serra i Rotes per a 
substituir-la en la representació 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 
Fira de Manresa resta de la manera següent: 
 

La persona designada com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en 
el Patronat de la Fundació Privada Fira de Manresa, la qual pot o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 11 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: 

 
- Sra. Rosa Serra i Rotes 

 
H).- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, 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 el Consell General i al 
Comitè Executiu de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté per a substituir-lo en la 
representació que ostentava fins ara en ambdós òrgans. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lma. Sra. Sònia Recasens i 
Alsina, efectuat per Acord de la Junta de Govern adoptat e sessió de data 26.11.15 
(AJG/15), com a representant suplent del Sr. Castells en el Consell General de 
l’Associació, i NOMENAR-LA com a representant suplent del Sr. Forns en aquest 
mateix òrgan i per als mateixos supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir. 
 
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Gonzàlez Cambray, 
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 el Consell General de 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i 
NOMENAR el Sr. Òscar Pascual i Sorribes 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 Pacte Industrial de la 
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Regió Metropolitana de Barcelona, d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la 
manera següent: 
 

Primer.- Els dos representants, titulars i suplents, de la Diputació de Barcelona en 
el Consell General de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona,  els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb 
l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, són 

 
1. Titular: Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
S1. Suplent: Sr. Òscar Pascual i Sorribes 
 
2. Titular: Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
S2. Suplent: Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

 
Segon.- Entre els membres nomenats al Consell General, l’Il·lm. Sr. Miquel 
Forns i Fusté és el representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè 
Executiu de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts. 
 
Tercer.- Les persones designades com a suplents, ho són dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 

 
I).- Comissió de Desenvolupament Econòmic i Ocupació –Federació de 
Municipis de Catalunya– 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 11.02.16 (AJG 
36/16), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Federació de Municipis de 
Catalunya i NOMENAR l’Il·lm. Sr.  Miquel Forns i Fusté per a substituir-lo en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació de la Federació de Municipis de Catalunya és la següent: 
 

Representant : Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté 
Càrrec: Vicepresident Quart, Desenvolupament Econòmic Local 

 
J).- Comissió de Cooperació Local –Generalitat de Catalunya– 

 
1- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm Sr. Jordi Martí i Galbis, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Cooperació 
Local de la Generalitat de Catalunya, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i 
Cañizares per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara. 
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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, 
dependent del Departament competent en matèria d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, pel seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa. 
 
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, és: 

 
- Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 

 
K).- Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Àngels Ponsa i Roca, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 28.04.16 (AJG 154/16), 
com a vocal representant  de la Diputació de Barcelona en el Consell de Govern de 

l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. i NOMENAR el Sr. Ramir 
Lafuente i Casali per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE els nomenaments de l’Il·lm. Sr. Rafael Homet i 
Ventayol, efectuat per Acord de la Junta de Govern de data 29.10.15 (AJG 549/15), i 
del Sr. José Muñoz Luque, efectuat per Acord de la Junta de Govern de data 
28.01.2016 (AJG 3/16), com a representants de la Diputació de Barcelona en el 
Comitè Executiu de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C., com a 
conseqüència de la supressió d’aquest òrgan. 
 
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.  

 
Fent ús d’aquesta possibilitat, es designa l’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. 
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Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell de Govern de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C., els 
quals poden tenir o no la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts 
del Consorci, són: 
 

1. Sr. Ramir Lafuente i Casali 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
3. Sr. José Muñoz Luque 

 
L).- Consorci del Barri de la Mina 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Àngels Ponsa i Roca, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 30.06.16 (AJG 257/16), 
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Govern del 
Consorci del Barri de la Mina i NOMENAR el Sr. Ramir Lafuente i Casali per a 
substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Ramir Lafuente i Casali, 
efectuat en la sessió de data 30.03.2017 (AJG 96/17), com a vocal suplent de l’Il·lma. 
Sra. Meritxell Budó i Pla en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la Mina i 
NOMENAR el Sr. Carles Segura i Buixó per a substituir-lo en la representació 
suplent que ostentava fins ara. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb els 
estatuts de l’ens i la modificació proposada, resta de la manera següent: 

 
Primer.- Les tres persones, titulars i suplents, que han de representar la 
Diputació de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la 
Mina, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
8.2.c) dels Estatuts del Consorci, són les següents: 

 
1 Titular: Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla 

Suplent: Sr. Carles Segura Buixó 
 
2 Titular: Sr. Ramir Lafuente Casali 

Suplent: Sr. Miguel Esteve Brignardelli 
 
3 Titular: Josep Muñoz Luque 

Suplent: Francesc Hernández Torres 
 

Segon.- D’entre les persones designades per al Consell de Govern, el Sr. Josep 
Muñoz Luque serà el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
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Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Tercer.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin. 

 
M).- Associació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Lluís Alay Rodríguez, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 577/15), 
com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General i 
la Junta Executiva del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
representació suplent que compartia amb la Sra. Guadalupe Moreno Iturriaga, la qual 
restarà com a única suplent del Sr. Salvador Gausa i Gascon en ambdós òrgans. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
resta de la manera següent: 
 

Primer. El representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de 
Socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual pot tenir o no la 
condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 6 dels estatuts de l’Associació és: 
 

- Sr. Salvador Gausa i Gascon 
 

Segon. Es proposa a l’Assemblea General de l’Associació que el Sr. Salvador 
Gausa i Gascon s’integri també com a vocal en la seva Junta Executiva, d’acord 
amb l’article 18 dels seus Estatuts. 
 
Tercer. La Sra. Guadalupe Moreno Iturriaga substituirà el Sr. Salvador Gausa i 
Gascon en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les reunions 
convocades per qualsevol causa, i en la representació que aquest ostenti en els 
òrgans de Govern de l’Associació. 

 
N).- Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central –
Generalitat de Catalunya– 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Josep Gonzàlez Cambray, 
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 Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Catalunya Central –Generalitat de Catalunya–, i 
NOMENAR el Sr. Òscar Pascual i Sorribes per a substituir-lo en la representació que 
ostentava fins ara. 
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2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Aurèlia Cabot i Mata, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15 (AJG 653/15), 
com a representant suplent del Sr. González Cambray en la Comissió Territorial 
del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central –Generalitat de Catalunya– i 
NOMENAR-LA com a representant suplent del Sr. Pascual en aquest mateix òrgan i 
per als mateixos supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la 
Catalunya Central –Generalitat de Catalunya– resta de la manera següent: 
 

Primer.- Les persones, titular i suplent, proposades al titular de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per representar la 
Diputació de Barcelona en el si d’aquesta Comissió, d’acord amb l’art. 1 del Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les Comissions Territorials del Patrimoni 
Cultural, modificat pel D 35/2010 de 9 de març, pel qual es crea la Comissió 
Territorial de Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, són: 

 
Titular: Sr. Òscar Pascual i Sorribes 
Suplent: Sra. Aurèlia Cabot i Mota 
 

Segon.- El nomenament serà per dos anys, renovable automàticament fins a la fi 
del mandat corporatiu i, com a màxim, per dos anys més, llevat que es modifiqui 
abans, d’acord amb l’art. 4.2 del D 276/2005. 

 
TERCER. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, 
president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies senyor president, bon dia. Bé, 
una mostra més de la manca d’ordenació de la presència de la Diputació a diferents 
organismes. En aquest cas, un dictamen on apareixen fins a quinze organitzacions. 
Acabarà el mandat i, com ja vam dir a la sessió plenària, no sabrem què fem a 
determinats llocs. Gràcies.  
 
El president, senyor Castells (CiU), diu: moltes gràcies a vostè. I demana a la 
Secretaria que segueixi donant lectura als punts que conformen l’Ordre del Dia de la 
sessió.  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l'informe de la Secretaria General sobre la dissolució de l'agrupació de municipis 
de Tavèrnoles i Sant Sadurní d'Osormort; la constitució de l'agrupació de 
municipis de Tavèrnoles i Vilanova de Sau; i la constitució de l'agrupació de 
municipis de Sant Sadurní d'Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí 
d'Albars (núm. exp. 2018/19055).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Els Ajuntaments de Vilanova de Sau i Sant Boi de Lluçanès han presentat davant del 
Registre de la Diputació de Barcelona, en data 1 d’octubre de 2018, sengles 
sol·licituds d’informes preceptius en relació amb els següents expedients: 
 

- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 
de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní 
d’Osormort. 

 
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 

de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau. 
 
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 

de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi 
de Lluçanès i Sant Martí d’Albars. 

 
Posteriorment, l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars ha presentat davant del registre de 
la Diputació de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2018, un complement de 
documentació en l’àmbit d’aquests expedients. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita constitució. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.k) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 9 de juliol de 2018, 
núm. 7048/18 i publicada en el BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 
11043/18, de 26 d’octubre de 2018, publicat al BOPB de 30.10.2018. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb els següents expedients:  
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- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 
de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní 
d’Osormort  

- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 
de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 

- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball 
de secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi 
de Lluçanès i Sant Martí d’Albars 

 
Seguidament es transcriu l’informe: 
 

“INFORME relatiu a: 
 

- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 
secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort  

- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 
secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 

- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 
secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars 

 
1. Antecedents 
 
Els Ajuntaments de Vilanova de Sau i Sant Boi de Lluçanès, han presentat davant del 
Registre de la Diputació de Barcelona, en data 1 d’octubre de 2018, sengles sol·licituds 
d’informes preceptius en relació amb els expedients que estan tramitant sobre: 
 
- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort  
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars 

 
Posteriorment, l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars ha presentat davant del registre de la 
Diputació de Barcelona, en data 18 d’octubre de 2018, un complement de documentació en 
l’àmbit d’aquests expedients. 
 
El conjunt de la documentació tramesa conté, entre d’altres: 

 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, celebrat el 

13 d’agost de 2018, en el que s’aprova l’inici de l’expedient per a la dissolució de 
l’agrupació dels municipis de Sant Sadurní d’Osormort i Tavèrnoles pel manteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció; l’inici de l’expedient per a l’agrupació 
dels municipis de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars 
pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció i la delegació en 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès de la sol·licitud dels informes preceptius 
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corresponents. L’esmentat acord fou aprovat per la unanimitat del nombre legal de 
membres de l’Ajuntament 

 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Tavèrnoles, celebrat el 23 de juliol de 

2018, en el que s’aprova l’inici de l’expedient per a la dissolució de l’agrupació dels 
municipis de Sant Sadurní d’Osormort i Tavèrnoles pel manteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció; l’inici de l’expedient per a l’agrupació dels municipis de 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció i la delegació en l’Ajuntament de Vilanova de Sau de la sol·licitud dels 
informes preceptius corresponents. L’esmentat acord fou aprovat per la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de l’Ajuntament 

 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, celebrat el 30 de juliol 

de 2018, en el que s’aprova l’inici de l’expedient per a l’agrupació dels municipis de 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau pel manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció i s’accepta la delegació efectuada per l’Ajuntament de Tavèrnoles per a la 
sol·licitud dels informes preceptius corresponents. L’esmentat acord fou aprovat per la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Ajuntament 

 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, celebrat el 4 de 

setembre de 2018, en el que s’aprova l’inici de l’expedient per a l’agrupació dels 
municipis de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars pel 
manteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció i s’accepta la delegació 
efectuada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort i Sant Martí d’Albars per a la 
sol·licitud dels informes preceptius corresponents. L’esmentat acord fou aprovat per la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de l’Ajuntament 

 
- Certificat de l’acord plenari de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, celebrat el 9 

d’agost de 2018, en el que s’aprova l’inici de l’expedient per a l’agrupació dels municipis 
de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars pel manteniment 
en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció i la delegació en l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès per a la sol·licitud dels informes preceptius corresponents. 
L’esmentat acord fou aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de 
l’Ajuntament 

 
Igualment, entre d’altres documents, han estat adjuntats els corresponents informes de les 
respectives secretaries, memòries justificatives i propostes d’estatuts per a la constitució de 
les agrupacions i desagrupació, per part dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, 
Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars. 
 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 9.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les 
Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar la constitució i 
dissolució de les agrupacions de secretaria de les entitats locals, per al manteniment en 
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comú del lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se 
amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici per la Comunitat autònoma, 
donant audiència de les entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens 
supramunicipal corresponent. 
 
La mateixa previsió es fa a l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució/dissolució d’una 
agrupació d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció per part d’aquesta corporació, atès que afecta al seu àmbit territorial. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort, per al sosteniment en comú del lloc de treball 
de secretaria-intervenció 
 
L’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, disposa: 
 
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
En aquest sentit, els Ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort han aprovat els 
respectius acords de ple i memòries justificatives en les que es determina que les diferents 
característiques poblacionals i territorials entre ambdós municipis aconsellen dissoldre 
aquesta agrupació per poder prestar correctament les funcions públiques necessàries i 
atendre el correcte funcionament administratiu, mitjançant la constitució de dues noves 
agrupacions que comportaran un estalvi en la despesa corrent i la garantia de l’exercici de 
les funcions reservades als funcionaris habilitats.  
 
Aquestes dues noves agrupacions seran: 

 
- Tavèrnoles i Vilanova de Sau 
- Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars 
 
Atès que paral·lelament a aquest expedient s’estan tramitant els expedients per a la 
constitució de sengles agrupacions d’ens locals, queda corroborat el criteri reiterat d’aquesta 
Corporació d’aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de treball de funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma més idònia de què 
els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el desenvolupament de 
les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament administratiu. 
 
4. Circumstàncies que concorren per a la constitució de l’agrupació dels municipis de 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció 
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L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 
entitats locals de Catalunya, estableix la competència del conseller o consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per acordar la constitució d’agrupacions 
d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos sigui insuficient per sostenir en comú 
i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud de les entitats interessades, i que consten en 
les respectives memòries justificatives, es basen en la proximitat entre ambdós municipis, el 
lligam entre ambdues administracions i les similars característiques poblacionals i 
territorials. A això s’afegeix l’estalvi econòmic en la despesa corrent que per a l’Ajuntament 
de Vilanova de Sau suposa compartir el pagament de les retribucions d’un funcionari 
habilitat a jornada complerta.  
 
La proposta, doncs, es fonamenta bàsicament en la complementació d’esforços econòmics 
que asseguraria la cobertura estable del lloc de treball de secretaria-intervenció en ambdues 
entitats. 
 
No s’aporten dades relatives a la població ni pressupostàries dels Ajuntaments, però de les 
dades que consten a la pàgina web d’aquesta corporació, en resulta que: 

 
- El municipi de Tavèrnoles té una població de 317 habitants en l’exercici 2017 i un 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 667.347.-€ 
- El municipi de Vilanova de Sau té una població de 313 habitants en l’exercici 2017 i un 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 692.306.-€ 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros (200.000,00 euros al RD 128/2018), circumstàncies 
ambdues que cal entendre amb caràcter acumulatiu. 
 
De les dades indicades és palès que els Ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 
superen el paràmetre pressupostari, motiu pel qual no estarien en disposició de demanar 
l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
En la documentació tramesa també consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació d’aquestes entitats, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions 
generals, forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim 
jurídic, la seva vigència i les causes de modificació i dissolució, proposta que es troba 
ajustada a dret. 
 
Finalment cal advertir que ambdós ajuntaments, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, així com 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, han convingut que el nou lloc de treball de 
secretari-interventor de l’agrupació Tavèrnoles i Vilanova de Sau serà desenvolupat pel 
funcionari titular del lloc de treball de secretari-interventor de l’agrupació Tavèrnoles i Sant 
Sadurní d’Osormort que és objecte de dissolució. 
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En els expedients municipals tramesos s’informa que aquest lloc de treball es troba 
actualment ocupat per un funcionari interí atès que la persona titular de la plaça està en 
situació de comissió de serveis, motiu pel qual s’ha previst fer tràmit d’audiència al seu 
favor. 
 
Atès tot el que ha estat aportat, justificat i motivat en l’expedient municipal per a la 
constitució de l’agrupació dels municipis de Tavèrnoles i Vilanova de Sau, es considera que 
concorren les circumstàncies per a la constitució de l’agrupació per al sosteniment en comú 
del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
5. Circumstàncies que concorren per a la constitució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les 
entitats locals de Catalunya, estableix la competència del conseller o consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per acordar la constitució d’agrupacions 
d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos sigui insuficient per sostenir en comú 
i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud de les entitats interessades, i que consten en 
les respectives memòries justificatives, es basen en la voluntat política dels representants 
de cadascun dels municipis, la proximitat entre les poblacions, els lligams entre les tres 
administracions i les similars característiques poblacionals i territorials. A això s’afegeix 
l’estalvi econòmic en la despesa corrent que per a tots tres ajuntaments suposa compartir el 
pagament de les retribucions d’un funcionari habilitat a jornada complerta.  
 
La proposta, doncs, es fonamenta bàsicament en la complementació d’esforços econòmics 
que asseguraria la cobertura estable del lloc de treball de secretaria-intervenció en les tres 
entitats. 
 
No s’aporten dades relatives a la població ni pressupostàries dels Ajuntaments, però de les 
dades que consten a la pàgina web d’aquesta corporació, en resulta que: 

 
- El municipi de Sant Sadurní d’Osormort té una població de 79 habitants en l’exercici 

2017 i un pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 129.652,99.-€ 
- El municipi de Sant Boi de Lluçanès té una població de 515 habitants en l’exercici 2017 i 

un pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 622.300.-€ 
- El municipi de Sant Martí d’Albars té una població de 110 habitants en l’exercici 2017 i un 

pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018 de 406.180,00.-€ 
 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros (200.000,00 euros al RD 128/2018), circumstàncies 
ambdues que cal entendre amb caràcter acumulatiu. 
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De les dades indicades és palès que l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort es troba 
dintre dels dos paràmetres establerts per tal de trobar-se en disposició de demanar 
l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu, motiu pel qual s’ha de valorar positivament la decisió de l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Osormort de garantir el desenvolupament d’aquestes funcions. 
 
En la documentació tramesa també consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació d’aquestes entitats, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions 
generals, forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim 
jurídic, la seva vigència i les causes de modificació i dissolució, proposta que es troba 
ajustada a dret. 
 
Finalment, cal advertir que els tres ajuntaments concernits, Sant Sadurní d’Osormort, Sant 
Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars, han convingut i així ho indiquen als respectius acords 
plenaris, que el nou lloc de treball de secretari-interventor de l’agrupació sigui desenvolupat 
per l’actual titular del lloc de treball de secretari-interventor de l’Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès. 
 
Atès tot el que ha estat aportat, justificat i motivat en l’expedient municipal per a la 
constitució de l’agrupació dels municipis de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de Lluçanès i 
Sant Martí d’Albars, es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de 
l’agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
6. Inici dels expedients objecte del present informe de: 

 
- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort  
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars 

 
D’acord amb les disposicions legals vigents aplicables a aquest tipus expedients, el 
procediment s’inicia mitjançant el corresponent acord plenari de les entitats locals 
interessades, ja sia de dissoldre l’agrupació de municipis per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria-intervenció ja sia d’agrupació de municipis per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria-intervenció. En la documentació tramesa consten els esmentats dictàmens 
plenaris dels ajuntaments concernits en aquests expedients.  
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
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corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, consten en tots certificats emesos 
pels Ajuntaments de Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars, que els acords plenaris han estat aprovats per la majoria 
absoluta del nombre legal dels membres que integren el respectius Plens corporatius. 

 
7. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball de secretaria, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.k), 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 9 de 
juliol, i publicat al BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 11043/18, de 26 
d’octubre de 2018, publicat al BOPB de 30.10.2018. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement els expedients relatius a: 

 
- La dissolució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Sant Sadurní d’Osormort  
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Tavèrnoles i Vilanova de Sau 
- La constitució de l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de 

secretaria-intervenció dels ajuntaments de Sant Sadurní d’Osormort, Sant Boi de 
Lluçanès i Sant Martí d’Albars 

 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Tavèrnoles, Sant Sadurní 
d’Osormort, Vilanova de Sau, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí d’Albars, per al seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en data 7 de novembre de 
2018, en el procediment abreujat 432/2015-F, en què estima: d’una banda, el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra 
la resolució de 23 de juny de 2015, dictada per l’Institut Municipal d’Hisenda, que 
desestima la suspensió de l’execució de la liquidació en concepte de preu públic 
pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals, corresponents al segon semestre de l’any 2010, de les instal·lacions 
del carrer Maternitat núm. 2 de Barcelona i, d’altra banda, desestima la 
denegació del recurs de reposició interposat per la Diputació de Barcelona, 
referent a la liquidació del 20%, pel mateix concepte (exp. núm. 2015/9672).- La 
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, ha dictat Sentència en el 
procediment abreujat núm. 432/2015-F, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat contra la resolució de 23 de juny de 2015, dictada per l’Institut Municipal 
d’Hisenda, que desestima la suspensió de l’execució de la liquidació en concepte de 
preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 
municipis, corresponents al segon semestre de l’any 2010, de les instal·lacions 
situades al carrer Maternitat, núm. 2 de Barcelona, així com la resolució d’1 d’agost de 
2017, que desestima el recurs de reposició contra la liquidació del recàrrec del 20%. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 432/2015-F, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat contra la resolució de 23 de juny de 2015, dictada per l’Institut Municipal 
d’Hisenda, que desestima la suspensió de l’execució de la liquidació en concepte de 
preu públic pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 
municipis, corresponents al segon semestre de l’any 2010, de les instal·lacions 
situades al carrer Maternitat, núm. 2 de Barcelona, així com la resolució d’1 d’agost de 
2017, que desestima el recurs de reposició contra la liquidació del recàrrec del 20% 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12128/2018, de data 14 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
392/2018-J, 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. 2018/17650).- La Junta, de conformitat 
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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. 10 de Barcelona, mitjançant ofici 16 d’octubre 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2018-J, 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 que va desestimar la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent. 
 
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. 10 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 392/2018-J, 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. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
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.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12389/2018, de data 19 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
378/2018-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. 2018/17920).- 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. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 18 
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 378/2018-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 que desestima la petició de millora per anys de servei 
prestats presentada per la recurrent. 
 
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. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 378/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
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.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12391/2018, de data 19 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
360/2018-F, procediment abreujat, interposat per XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 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, en relació amb el premi per 
anys de serveis (exp. núm. 2018/17610).- 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. 11 de Barcelona, mitjançant ofici 9 d’octubre 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 360/2018-F, procediment abreujat, 
interposat per XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 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 que desestima la petició de millora per anys de servei 
prestats presentada pels recurrents. 
 
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. 11 de 
Barcelona en el  recurs contenciós administratiu núm. 360/2018-F, procediment 
abreujat, interposat per XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, 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. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
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.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12453/2018, de data 20 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
354/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, en nom i 
representació de la Federació de l’Administració Pública de la CGT de Catalunya 
(FAPC-CGT) contra el Decret de 19 de juny de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/17659).- 
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. 13 de Barcelona, mitjançant ofici 17 d’octubre 
de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 354/2018-F, procediment abreujat, 
interposat pel senyor XXX en nom i representació de la Federació de l’Administració 
Pública de la CGT de Catalunya contra el Decret de 19 de juny de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat 
contra el Decret de 16 d’abril d’aquest mateix òrgan de la corporació que, per la seva 
banda, va desestimar la petició de la millora per anys de servei prestats de 171 
empleats en actiu i de 22 empleats jubilats 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 art. 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. 354/2018-F, procediment 

abreujat, interposat pel senyor XXX en nom i representació de  la Federació de 

l’Administració Pública de la CGT de Catalunya (FAPC-CGT) contra el Decret de 19 de 

juny de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 

de la Informació de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
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.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
386/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 
12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos 
i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de reposició 
formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi per anys 
de serveis (exp. núm. 2018/18456).- 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 de 24 
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 386/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret 
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, desestimava la petició de millora per 
anys de servei prestats presentada pel recurrent. 
 

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. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 386/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, 
desestimava la petició de millora per anys de servei prestats presentada pel recurrent.  
 
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.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12454/2018, de data 20 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
402/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el 
Decret de 13 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18325).- 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. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra el Decret de 13 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra Decret 
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, desestimava la petició de millora per 
anys de servei prestats presentada per la recurrent. 
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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. 6 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.  
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
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 Cooperació Local 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 i el seu règim 
regulador (exp. núm. 2018/0016349).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
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Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. L’oferta de recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs 

locals de la demarcació, actualment, es presta a través de diferents canals i 
s’empara en règims reguladors també diferenciats. Aquesta circumstància, a la 
pràctica, pot dificultar la cerca i el coneixement concret dels recursos que la 
Corporació posa a l’abast d’aquests. Per altra banda, la sistemàtica actual de 
l’oferta corporativa tampoc contribueix a posar en valor la tasca realitzada pel 
conjunt de les àrees corporatives respecte dels governs locals, amb una visió de 
conjunt. 

 
2. En un context marcat per la digitalització de les administracions públiques, en el 

qual cal apostar per la transparència i el rendiment de comptes, la Diputació de 
Barcelona ha d’impulsar un procés transformador orientat a ordenar i sistematitzar 
el conjunt de l’oferta corporativa. A més, a través d’aquest procés cal, alhora, 
posar en valor el capital humà d’aquesta Corporació, així com explicar millor les 
moltes tasques d’assistència als governs locals que realitza. 

 
3. Per aquest motiu, en el marc dels treballs per a la confecció de l’oferta del Catàleg 

de serveis del 2019, s’ha apostat per la identificació del conjunt de recursos que la 
Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals de la demarcació. A 
resultes d’aquest procés, de caràcter innovador i transformador respecte de les 
anteriors edicions del Catàleg de serveis, es sistematitza en un únic Catàleg, 
complert i total, el conjunt de l’oferta de la Diputació de Barcelona vers els governs 
locals per a l’anualitat 2019, sota criteris de racionalització, homogeneïtzació i 
integració. Amb aquest Catàleg, a més, s’agilitza la cerca d’informació i la 
tramitació administrativa dels diferents recursos.  

 
4. Per tant, el Catàleg de serveis 2019 es presenta com el darrer del mandat però, a 

la vegada, com el primer pas d’un projecte emergent de reforma de més ampli 
abast, que passa per la configuració d’un Catàleg de serveis únic, integral i 
integrat de la Diputació de Barcelona. Un Catàleg “integral” perquè està cridat a 
incloure el conjunt dels recursos corporatius adreçats als governs locals i, alhora, 
un Catàleg “integrat” perquè conceptualitza i estructura els recursos en base a un 
llenguatge comú i una metodologia compartida. I aquest procés que s’inicia aquest 
2019 es vol fer també participat i participatiu amb els diferents responsables i 
salvaguardant els règims jurídics actuals de prestació de cada recurs. 

 
5. Aquest procés innovador i de transformació de l’oferta corporativa es va iniciar 

amb el decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10795/2018, 
de 19 d’octubre de 2018, pel qual es va aprovar la circular de criteris per a 
l’elaboració del Catàleg de serveis de l’any 2019 (en endavant, la Circular). En 
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aquesta Circular es va preveure el procediment, els criteris i els terminis 
d’elaboració d’un Catàleg de serveis únic i comprensiu de tota l’oferta assistencial 
de la Diputació de Barcelona. 

 
6. Aquest avançament cap a l’elaboració d’un Catàleg corporatiu únic respon a la 

voluntat de fomentar la modernització, la innovació, la digitalització, la 
transparència, l’eficàcia, l’eficiència, i la integritat institucional en l’actuació de la 
Diputació de Barcelona. Per aquest motiu, el Catàleg de serveis 2019 es 
confecciona en base a tres eixos: ordenació, adaptabilitat i transparència. 

 
7. En primer lloc, es parteix d’una voluntat d’ordenació, entesa en relació amb la 

simplificació administrativa de l’oferta i dels tràmits associats als recursos. 
Aquesta voluntat es concreta, d’una banda, en la supressió o reformulació 
d’aquells recursos que tinguin una demanda baixa o inexistent, o bé que estiguin 
duplicats i, d’altra banda, en l’ajust de l’oferta de recursos a polítiques públiques 
concretes, en línia amb l’acció de govern de la Diputació de Barcelona.  

 
8. En segon lloc, el Catàleg de serveis 2019 cerca garantir l’adaptabilitat de l’oferta i, 

més concretament, la catalogació dels recursos en funció de la demanda efectiva i 
del seu impacte, posant en valor els recursos tècnics i materials. D’altra banda, cal 
entendre també l’adaptabilitat del Catàleg de serveis 2019 com l’articulació de 
mesures tendents a transformar les eines disponibles per elaborar i gestionar 
aquest instrument, ajustar els productes i adaptar els procediments que se 
seguiran per assegurar la compatibilitat del Catàleg amb els recursos que, en 
l’actualitat, es presten mitjançant altres canals.  

 
9. Per últim, el gran repte que planteja la transformació del Catàleg de serveis és la 

sistematització, en un únic Catàleg de serveis, del conjunt de recursos que la 
Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals, des de les diferents 
àrees corporatives i en el marc de les particulars convocatòries i regulacions. 

 
10. En qualsevol cas, la voluntat de fer confluir en un Catàleg de serveis únic i 

sistematitzat el conjunt de recursos de la Corporació entronca amb les obligacions 
de publicitat activa i de rendiment de comptes que es deriven de la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
aprovada per les Corts Generals, i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament 
de Catalunya. A la vegada, suposa avançar cap a un model de cooperació local 
de caràcter integral que parteix d’un model gestió basat en la transversalitat dels 
recursos, fonamentat en els principis d’eficàcia i eficiència, transversal, en la 
mesura que compta amb totes les àrees de la Corporació, i basat en una 
configuració pluriennal, quan s’escaigui, dels ajuts atorgats en el marc de les 
corresponents convocatòries.  
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11. Més enllà de la configuració del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, 
els recursos inclosos en el mateix seguiran regint-se per les respectives 
convocatòries i normatives reguladores.   

 
12. Així mateix, per a garantir la correspondència dels recursos oferts als governs 

locals, en el marc del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, amb les 
necessitats reals del territori, es preveu la constitució d’una Comissió de 
seguiment. Aquesta Comissió es reunirà de forma periòdica per a fer el seguiment 
de l’evolució dels recursos del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, 
valorar i decidir la incorporació de nous recursos o, en el seu cas, la seva revisió, 
modificació i/o supressió, a proposta dels seus responsables i, en el seu cas, 
impulsar els treballs que s’estimin pertinents per a la certificació dels recursos del 
Catàleg corporatiu. 

 
13. En qualsevol cas, com a novetats substancials del Catàleg de serveis 2019, cal 

destacar l’ampliació de l’oferta per a incloure el conjunt de recursos orientats als 
governs locals; l’enfocament dels recursos a la garantia de l’exercici de les 
competències pròpies i a la prestació dels serveis mínims; la definició racional i 
sistemàtica dels recursos; la implicació de totes les àrees de la Diputació de 
Barcelona en la confecció de l’oferta conjunta, el que denota la transversalitat 
d’aquest instrument i, a la vegada, la vocació de sistematitzar i ordenar el conjunt 
de recursos de la Diputació de Barcelona en favor dels governs locals. Per últim, 
amb el Catàleg de serveis 2019 es milloren les opcions dels destinataris en la 
cerca dels recursos, en articular-se un cercador integrat que, de conformitat amb 
els principis de transparència i de simplificació, faciliti la cerca els recursos als 
destinataris, a la vegada que permeti a la Diputació de Barcelona presentar la 
seva oferta de forma més ordenada i sistematitzada. 

 
14. Igualment rellevant és la possibilitat de disposar de llistes de sol·licituds 

susceptibles de ser estimades que comprenguin aquelles peticions que, a resultes 
de l’aplicació dels criteris previstos en el règim regulador, no puguin ser ateses i, 
per tant, siguin susceptibles de ser concedides posteriorment, si s’escau, en funció 
de les disponibilitats pressupostàries de la Diputació de Barcelona i de les 
previsions del corresponent règim regulador. Aquesta consideració respon a la 
voluntat de conferir una assistència integral i el més àmplia possible al conjunt 
dels governs locals de la demarcació, especialment en aquells recursos més 
bàsics i estructurals per als governs locals i, de forma preferent, als de menor 
tamany demogràfic. 

 

15. Per tot l’exposat, és voluntat d’aquesta Corporació aprovar un Catàleg de serveis 
per a l’any 2019 que, com a instrument d’abast corporatiu, de forma unitària i de 
conformitat amb el principi de transparència, comprengui, sota criteris comuns, el 
conjunt de recursos que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs 
locals de la demarcació. Aquests recursos es regiran per les respectives 
convocatòries i règims reguladors. 
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16. A l’efecte de la seva publicitat, el Catàleg de serveis 2019 es publica al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu electrònica d’aquesta Diputació, i la 
resolució de la convocatòria dels ajuts econòmics es comunica a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 

 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, 

de 9 de juliol, publicat al BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, en relació 
amb la Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis i el seu règim, així com la 
convocatòria i aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics. 

 
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida 

Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació 
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Catàleg de serveis del 2019, en tant que únic instrument d’abast 
corporatiu que, de forma unitària i de conformitat amb el principi de transparència, 
comprèn, sota criteris comuns, tota l’oferta que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició dels governs locals de la demarcació amb la finalitat de donar publicitat a la 
tasca de cooperació i assistència local que desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg 
està disponible a la Seu Electrònica Corporativa, a través de l’enllaç:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/default.asp  
 
Segon. APROVAR, pel que fa al seu específic règim jurídic i econòmic, el Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, integrat a l’annex 1 que forma part del present dictamen, i que inclou els 
recursos que es convoquen, els seus destinataris i els criteris de concessió; i el qual es 
regeix per les bases de la convocatòria, corresponents amb el règim del Catàleg que 
s’aprova a l’acord següent. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/default.asp
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Tercer. APROVAR el règim del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es conté en l’annex 2 que forma 
part del present dictamen. 
 
Quart. APROVAR la creació de la Comissió de seguiment del Catàleg de serveis del 
2019 i HABILITAR a la coordinació de la mateixa a promoure la configuració dels 
grups de treball que s’esmenten en el règim que es conté en l’annex 2 del present 
dictamen, als efectes de millorar, durant la vigència del Catàleg, les eines de treball 
necessàries per al seu millor desenvolupament i observança de les obligacions en 
matèria de publicitat i transparència. 
 
Cinquè. DECLARAR que la vigència del Catàleg de serveis del 2019 s’inicia el 2 de 
gener de 2019. 
 
Sisè. APROVAR la convocatòria per a la concessió dels recursos inclosos al Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 i obrir el termini de presentació de 
sol·licituds el 2 de gener de 2019. 
 
Setè. D’acord amb l’article 6 del règim aprovat com annex 2 al present dictamen, 
AUTORITZAR per als recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 consistents en ajuts econòmics una despesa de 30.440.744,82 euros, a raó de 
27.060.354,82 euros l’exercici 2019, dels quals 97.678,66 euros estan condicionats a 
l’aprovació de modificacions de crèdit, i 3.380.390,00 euros l’exercici 2020; 
AUTORITZAR per als recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 consistents en fons de prestació una despesa de 20.834.905,92 euros, a raó de 
20.434.905,92 euros l’exercici 2019, dels quals 2.784.725,00 euros estan condicionats 
a l’aprovació de modificacions de crèdit, i 400.000,00 euros l’exercici 2020; i APLICAR 
als recursos tècnics i materials del Catàleg de l’any 2019 una quantia estimativa de 
7.329.513,43 euros. 
 
Vuitè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 
Novè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR l’aplicació de 
recursos aprovada en l’acord anterior a l’aprovació definitiva del pressupost dels 
exercicis 2019 i 2020 de la Diputació de Barcelona, a l’aprovació de les modificacions 
de crèdit assenyalades en l’article 6 del règim aprovat com annex 2 al present 
dictamen i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Desè. APROVAR la Carta de serveis del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019, que es conté en l’annex 3 que forma part del present dictamen. 
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Onzè. APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud, corresponent al Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, a la Seu Electrònica Corporativa, i aprovar la 
fitxa de l‘esmenat tràmit, que es conté en l’annex 4 que forma part del present 
dictamen. 
 
Dotzè. CORRESPON a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la responsabilitat 
sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a la Seu 
Electrònica indicats en l'acord anterior. 
 
Tretzè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen. 
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d’ajuts de les Línies 1 a 5 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 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 va distribuir inicialment entre les 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 
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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 
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. En base a l’anterior, en data 8 de novembre de 2018 la Junta de Govern de la 

Diputació va resoldre els ajuts corresponents a la Línia 6 “Aportacions externes 
d’aigua mitjançant camions cisternes” (AJG 521/18), restant pendent resoldre el 
procediment per a la concessió d’ajuts de les línies 1 a 5. 

 
6. 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 les línies 1 a 5, i d’acord amb l’apartat 22.6.a, b, c, d i e) 
del règim del programa, els criteris de valoració són els següents: 
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a. Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: 
 

Criteris Mètode de càlcul i indicadors 

Població afectada (de 0 a 50 punts). Nombre d’abonats afectats per la millora 
dividit pel nombre d’abonats total al municipi 
multiplicat per 50. 
En cas de no disposar d’aquestes dades, el 
nombre d’abonats afectats per la millora es 
substituirà pel nombre de la població 
afectada per la millora, i el nombre 
d’abonats total al municipi es substituirà per 
la població total del municipi. 

Cabal afectat (de 0 a 50 punts). Cabal facturat al sector on s’actua dividit pel 
cabal total facturat a la xarxa multiplicat per 
50. 

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

amiant, PVC i altres materials”: 
 

Criteris Mètode de càlcul i indicadors 

Presència de canonades amb una 
antiguitat de la xarxa superior al període 
d’amortització (de 0 a 30 punts). 

Quilòmetres de xarxa antiga al municipi 
dividit pels quilòmetres totals de xarxa al 
municipi multiplicat per 30. 

Substitució de canonades amb plom o 
amiant (fins a un màxim de 20 punts). 

SÍ (20 punts). 
NO (0 punts). 

Renovació de canonades amb una 
antiguitat superior al període 
d’amortització (de 0 a 50 punts). 

Quilòmetres de xarxa que es renoven 
dividit pels quilòmetres de xarxa antiga al 
municipi multiplicat per 50. 

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

 

Criteris Mètode de càlcul i indicadors 

Tipus d’obra (fins un màxim de 40 
punts). 

a) Nova xarxa a municipis amb diversos 
nuclis urbans reconeguts pel Nomencat 
(40 punts). 
b) Nova xarxa per a disseminats (30 
punts). 
c) Ampliació xarxa existent (20 punts). 

Població del municipi (30 punts). Menys de 500 habitants (30 punts). 
De 501 a 5.000 habitants (20 punts). 
De 5.001 a 20.000 habitants (10 punts). 
Més de 20.000 habitants (1 punt). 

Nombre d’abonats afectats per la 
millora (de 0 a 30 punts). 

Un punt per abonat amb un màxim de 30 
punts.  
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d. Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua en edificis o equipaments 
municipals”: 

 
 

Criteris Mètode de càlcul i indicadors 

Estalvi d’aigua (de 0 a 45 punts). Reducció del consum d’aigua de l’edifici o 
equipament previst d’acord amb el projecte 
dividit pel consum actual de l’edifici o 
equipament d’aigua de xarxa multiplicat 
per 45. 

Impacte de la reutilització ( de 0 a 35 
punts). 

Estimació del cabal d’aigua obtingut per 
fonts externes dividit pel consum actual 
d’aigua de xarxa de l’edifici o equipament 
multiplicat per 35. 

Presència de canonades o dipòsits de 
reserva amb amiant als edificis o 
equipaments municipals objecte del 
projecte (fins a un màxim de 20 punts). 

SÍ (20 punts). 
NO (0 punts). 

 
 

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

Criteris Mètode de càlcul i indicadors 

Aigua de xarxa estalviada (de 0 a 100 
punts). 
 

Estimació del cabal d’aigua obtingut per 
fonts externes dividit pel consum actual 
d’aigua de xarxa multiplicat per 100. 

 
 
7. 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 les 
línies compreses entre la 1 i la 5, l’apartat 22.9.b) del règim determina el següent: 

 
a. Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: 

- 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 60 punts se’ls 
assignarà un 60% de l’import sol·licitat. 

- En cas d’obtenir més de 60 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. 
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b. Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, 
amiant, PVC i altres materials ”: 
- 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 60 punts se’ls 

assignarà un 60% de l’import sol·licitat. 
- En cas d’obtenir més de 60 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. 

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

- 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 60 punts se’ls 
assignarà un 60% de l’import sol·licitat. 

- En cas d’obtenir més de 60 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. 

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

municipals”: 
- 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 60 punts se’ls 

assignarà un 60% de l’import sol·licitat. 
- En cas d’obtenir més de 60 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. 

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

- 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 60 punts se’ls 
assignarà un 60% de l’import sol·licitat. 

- En cas d’obtenir més de 60 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. 

 

8. La gerent de Serveis de Medi Ambient, en data 22 de novembre de 2018, ha emès 
el corresponent informe d’instrucció dels ajusts sol·licitats en el marc de les Línies 1 
a 5 del programa, que conté l’explicació de la forma com s’han ponderat dels criteris 
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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. Validació de sol·licituds 

 
En total s’han revisat 205 sol·licituds de les quals s’ha fet la lectura dels projectes, revisió 
de documentació i signatures, comprovació dels criteris de valoració, calendari 
d’execució i pressupost. Quan s’han detectat defectes esmenables que no s’han pogut 
corregir automàticament s’han demanat les esmenes oportunes als ens locals. En total 
s’han tramitat 91 esmenes pels següents motius: 

- Manca de documentació o documentació incompleta 
- Errors en els indicadors per calcular els criteris de valoració 
- Estructura de finançament incompleta o que no garanteix la viabilitat de l’actuació 
- Duplicitat de peticions o peticions que no corresponien a la línia sol·licitada 

 
Un cop considerades les esmenes, totes les sol·licituds han passat a la fase d'instrucció, 
per a determinar la seva valoració. 

 

3. Valoració de les sol·licituds 
 

Les sol·licituds s’han valorat d’acord amb l’article 22: 
 

1. S’han valorat únicament les sol·licituds que s’adeqüen a l’objecte del present 
Programa complementari, en el marc de la línia de suport de què es tracti, i que 
compleixen els requisits formals i materials establerts en aquest règim regulador 

2. No s’han valorat aquelles sol·licituds que no s’han presentat en els termes establerts 
al present règim regulador o que, havent estat objecte d’un requeriment d’esmena, no 
s’han rectificat en temps i forma. Igualment, no s’han valorat aquelles sol·licituds que, 
en el transcurs del procediment d’instrucció, han estat objecte de desistiment per part 
de l’ens destinatari. 

 

Els resultats obtinguts han estat: 
 

Línia Nombre 
de 

peticions 

Valorades Incompli-
ment 

requisits 

Desistides 
per l’ens 

Línia 1 "Sectorització i monitorització de la 
xarxa en baixa" 

27 25 0 2 

Línia 2 "Renovació de xarxes antigues en 
baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i 
altres materials" 

148 147 0 1 

Línia 3 "Nova construcció o ampliació de 
xarxa d'abastament en baixa" 

22 21 0 1 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de 
l'aigua en edificis o equipaments municipals" 

3 2 1 0 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables 
per reg i/o neteja" 

5 4 1 0 

Total 205 199 2 4 
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4. Objecte de les sol·licituds 
 

A trets generals els ens locals han presentat una gran diversitat de projectes buscant la 
reducció del consum d’aigua de xarxa i la millora de la eficiència del servei d’abastament. 
A continuació es desglossen les actuacions proposades en les diferents línies: 

 
- Línia 1 "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”. Les necessitats dels 

sol·licitants es relacionen amb la manca de prou mesures ràpides i fiables per a la 
gestió diària de la xarxa i la detecció de pèrdues, fraus i consums no registrats. Una 
altra de les necessitats és millorar la Sectorització de les xarxes d’abastament 
buscant una major eficàcia del servei i de la persistència d’aigua suficientment clorada 
a les canonades. Les actuacions considerades afecten a un 62,72% de la població i a 
un 65,96% dels cabals d’aigua de xarxa a les poblacions sol·licitants. 

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

PVC i altres materials”. Es tracta de la línia majorment sol·licitada ja que les xarxes 
d’aigua estan força envellides (el 50,97% de les xarxes d’abastament d’aigua dels ens 
sol·licitants són antigues). Els ens locals han sol·licitat renovar canonades de 
materials obsolets o amb impacte sobre la salut dels ciutadans (70,25% de les 
peticions inclouen la renovació de canonades amb plom o amiant), renovar 
canonades de materials que ja han superat la seva vida útil i on es detecten 
habitualment pèrdues d’aigua (fonamentalment PVC i PE de baixa) i substituir 
canonades antigues i amb diàmetres insuficients per a subministrar aigua als abonats 
i per a la instal·lació dels hidrants imprescindibles en els dispositius contra incendis a 
les xarxes rurals. Les actuacions considerades responen a la renovació d’un 10,88% 
de les canonades antigues als municipis sol·licitants. 

 
- Línia 3 "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa”. Les 

actuacions considerades responen a l’ampliació de les xarxes existents i al 
subministrament d’aigua a altres nuclis del municipi i a població disseminada. També 
s’afavoreix la interconnexió de xarxes per tal d’aprofitar millor els recursos hídrics 
disponibles i minimitzar la necessitat d’aportació d’aigua amb cisternes en cas de 
sequera. Es pot apreciar a les següents taules com les necessitats d’aquestes 
actuacions es concentren en municipis petits i en el subministrament d’aigua a 
població sense aquest servei bàsic. 

 
Població del 
municipi 

Percentatge 
de peticions 

 Tipus d’obra Percentatge 
de peticions 

Menys de 500 52,38%  Ampliació de xarxa 47,62% 

De 501 a 5000 28,57%  Nova xarxa per a 
població disseminada 

42,86% 

De 5001 a 20000 14,29%  Nova xarxa a altres 
nuclis 

9,52% 

Més de 20000 4,76%    

 
- Línia 4 " Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments 

municipals”. Les dues actuacions considerades responen a l’estalvi d’aigua de la 
xarxa d’abastament a una bassa contra incendis i al reg d’un camp de hoquei herba. 
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- Línia 5 " Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja”. Les actuacions 
considerades responen a la substitució d’aigua de la xarxa d’abastament destinada 
actualment a reg i/o neteja de carrers per aigua de pous no potable (3 peticions) i per 
aigua de rebuig del tractament de potabilització en el cas d’un municipi. Les 
actuacions proposades permetran substituir un 48,34% de l’aigua de la xarxa 
d’abastament destinada actualment per a reg i/o neteja per aigües no potables. 

 
5. Imports sol·licitats pels ens locals 

 
D’acord amb les bases del programa (article 12.6), la distribució pluriennal dels ajuts es 
realitzarà prenent en consideració el calendari d’execució previst informat pels ens locals 
en els formularis normalitzats de Memòria de la sol·licitud. Les peticions dels ajuntaments 
per anualitats i per les diferents línies, es distribueixen d’acord amb la taula següent: 

 

Nom de línia Import 
sol·licitat 

Previsió 2018 
sobre el 
sol·licitat 

Previsió 2019 
sobre el 

sol·licitat 

Línia 1 "Sectorització i 
monitorització de la xarxa en baixa" 

1.425.755,87 219.378,86 1.206.377,01 

Línia 2 "Renovació de xarxes 
antigues en baixa de plom, 
fibrociment, amiant, PVC i altres 
materials" 

10.169.863,60 1.058.090,52 9.111.773,08 

Línia 3 "Nova construcció o 
ampliació de xarxa d'abastament 
en baixa" 

1.281.996,04 29.300,66 1.252.695,38 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en 
l'ús de l'aigua en edificis o 
equipaments municipals" 

67.593,43 67.593,43 0,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no 
potables per reg i/o neteja" 

265.511,15 65.844,76 199.666,39 

Línia 6 "Aportacions externes 
d'aigua mitjançant camions 
cisternes" 

88.194,68 88.194,68 0,00 

TOTAL 13.298.914,77 1.528.758,19 11.770.156,58 

 
6. Pressupost del Programa complementari i criteris de redistribució 

 
El pressupost màxim amb el que es dota al present Programa complementari és de 
6.000.000 EUR dels quals dos milions d’euros (2.000.000 euros) s’imputen al pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona per al 2018, i quatre milions d’euros 
(4.000.000 euros) a l’anualitat 2019. 
 
El pressupost del present programa es distribueix entre les diferents línies de suport i 
anualitats, en funció de la tipologia d’acord amb els imports que es detallen a continuació 
(article 12.2): 
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Nom de línia Pressupost 
assignat total 

Pressupost 
assignat 2018 

Pressupost 
assignat 2019 

Línia 1 "Sectorització i 
monitorització de la xarxa en 
baixa" 

600.000,00 100.000,00 500.000,00 

Línia 2 "Renovació de xarxes 
antigues en baixa de plom, 
fibrociment, amiant, PVC i altres 
materials" 

2.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 

Línia 3 "Nova construcció o 
ampliació de xarxa d'abastament 
en baixa" 

2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en 
l'ús de l'aigua en edificis o 
equipaments municipals" 

200.000,00 100.000,00 100.000,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no 
potables per reg i/o neteja" 

200.000,00 100.000,00 100.000,00 

Línia 6 "Aportacions externes 
d'aigua mitjançant camions 
cisternes" 

500.000,00 500.000,00 0,00 

TOTAL 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 

 
En cas que, un cop instruïdes les sol·licituds, es determini l'existència de crèdit pendent 
d'assignació (article 12.4) en relació amb les línies de suport: 

 
- Línia 1, "Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa" 
- Línia 4, "Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis o equipaments municipals" 
- Línia 5, "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o neteja" 
- Línia 6, "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions cisternes" 

 
Aquest crèdit es podrà destinar a incrementar, en un percentatge del cinquanta per cent 
per a cada línia, la dotació amb destinació als ajuts que s'atorguin corresponents a les: 

 
- Línia 2, "Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i 

altres materials" 
- Línia 3, "Nova construcció o ampliació de xarxa d'abastament en baixa" en un 

percentatge del cinquanta per cent per a cadascuna d'aquestes dues línies.  
 
Aquesta distribució 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. No es podran efectuar redistribucions entre anualitats 
diferents. 

 
7. Criteris tècnics de valoració 

 
D’acord amb les bases del programa (articles 22.5 i 22.6) els criteris de valoració es 
concreten en base a uns indicadors que permeten calcular el valor que, amb 
posterioritat, derivarà en una puntuació concreta. Els valors d’aquests indicadors 
s’obtindran a partir de les dades facilitades per cada ens destinatari en el formulari de 
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sol·licitud. Es conferirà valor “zero” als indicadors respecte dels quals els ens destinataris 
no hagin aportat les dades corresponents. Als efectes de les dades de població, es 
tindran en compte les referides a la revisió del Padró Municipal publicada per l’INE el 29 
de desembre de 2017 amb referència a l’1 de gener de 2017. 
 
Els criteris de valoració que aplicarà el centre gestor per a valorar les sol·licituds 
presentades, garantint l’objectivitat de la instrucció, són els que es detallen a continuació: 

 
a) Línia 1 “Sectorització i monitorització de la xarxa en baixa”: 

1. Població afectada (de 0 a 50 punts). Criteri calculat com el nombre d’abonats 
afectats per la millora dividit pel nombre d’abonats total al municipi multiplicat per 
50. En cas de no disposar d’aquestes dades es substituirà el nombre d’abonats 
per la població corresponent. 

2. Cabal afectat (de 0 a 50 punts). Criteri calculat com el cabal facturat al sector on 
s’actua dividit pel cabal total facturat a la xarxa multiplicat per 50. 

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

PVC i altres materials”: 
1. Presència de canonades amb una antiguitat de la xarxa superior al període 

d’amortització (de 0 a 30 punts) s’han seguit els valors de referència de la 
“Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento” (AEAS). Criteri 
calculat com els quilòmetres de xarxa antiga al municipi dividit pels quilòmetres 
totals de xarxa al municipi multiplicat per 30. 

2. Substitució de canonades amb plom o amiant (fins a un màxim de 20 punts). En 
cas afirmatiu la puntuació serà de 20 punts i en cas negatiu de 0. 

3. Renovació de canonades amb una antiguitat superior al període d’amortització (de 
0 a 50 punts). Criteri calculat com els quilòmetres de xarxa que es renoven dividit 
pels quilòmetres de xarxa antiga al municipi multiplicat per 50. 

 
c) Línia 3 “Nova construcció o ampliació de xarxa d’abastament en baixa”: 

1. Tipus d’obra (fins un màxim de 40 punts). Es calcula en base a: 
 Nova xarxa a municipis amb diversos nuclis urbans reconeguts pel Nomencat 

(40 punts). 
 Nova xarxa per a disseminats (30 punts). 
 Ampliació xarxa existent (20 punts). 

2. Població del municipi (30 punts). Es calcula en base a: 
 Menys de 500 habitants (30 punts). 
 De 501 a 5.000 habitants (20 punts). 
 De 5.001 a 20.000 habitants (10 punts). 
 Més de 20.000 habitants (1 punt). 

3. Nombre d’abonats afectats per la millora (de 0 a 30 punts). Es calcula assignant 
un punt per abonat amb un màxim de 30 punts.  

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

municipals”: 
1. Estalvi d’aigua (de 0 a 45 punts). Criteri calculat com la reducció del consum 

d’aigua de l’edifici o equipament previst d’acord amb el projecte dividit pel consum 
actual de l’edifici o equipament d’aigua de xarxa multiplicat per 45. 
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2. Impacte de la reutilització ( de 0 a 35 punts). Criteri calculat com la estimació del 
cabal d’aigua obtingut per fonts externes dividit pel consum actual d’aigua de xarxa 
de l’edifici o equipament multiplicat per 35. 

3. Presència de canonades o dipòsits de reserva amb amiant als edificis o 
equipaments municipals objecte del projecte (fins a un màxim de 20 punts). En cas 
afirmatiu la puntuació serà de 20 punts i en cas negatiu de 0. 

 
e) Línia 5 “Aprofitament d’aigües no potables per reg i/o neteja”: 

1. Aigua de xarxa estalviada (de 0 a 100 punts). Criteri calculat com l’estimació del 
cabal d’aigua obtingut per fonts externes dividida pel consum actual d’aigua de 
xarxa multiplicat per 100. 

 
La ponderació dels criteris s’efectuarà a partir del grau d’assoliment dels indicadors per part 
de l’ens destinatari, de conformitat amb la informació recollida en la sol·licitud i en la 
documentació annexa. 
 
A la taula següent es presenta un resum de les puntuacions de les 199 peticions valorades 
desprès d’aplicar els criteris de valoració que es defineixen a l’article 22 de les bases del 
Programa complementari: 

 

Línies 1 a 5 Nombre 
de 

peticions 

Puntuació 
mitjana 

Puntuació 
màxima 

Puntuació 
mínima 

 

Línia 1 "Sectorització i monitorització de la 
xarxa en baixa" 

25 64,34 100,00 11,33  

Línia 2 "Renovació de xarxes antigues en 
baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i 
altres materials" 

147 34,88 72,93 3,66  

Línia 3 "Nova construcció o ampliació de 
xarxa d'abastament en baixa" 

21 68,10 100,00 40,00  

Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de 
l'aigua en edificis o equipaments municipals" 

2 33,00 45,00 21,00  

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables 
per reg i/o neteja" 

4 48,34 100,00 20,01  

Total 199     

 
8. Criteris de valoració dels ajuts 

D’acord amb l’establert a l’article 22.8 per a la valoració de les peticions s’ha ajustat el 
valor sol·licitat a un màxim de 75.000 euros per ens local en els següents supòsits: 

 
a. Si l’ens sol·licitant ha presentat una sol·licitud corresponent a les línies 1 a 5 i una 

corresponent a la línia 6 (d’acord amb l’article 16.3) i la suma dels imports proposats 
supera el valor màxim de 75.000 euros per ens local s’ha ajustat l’import proposat per 
a la sol·licitud corresponent a les línies 1 a 5 atès que els corresponents a les línies 6 
ja han quedat resoltes. 

b. Si l’ens sol·licitant ha presentat una sol·licitud corresponent a les línies 1 a 5 amb un 
import sol·licitat superior als 75.000 euros s’ha ajustat el valor sol·licitat al màxim de 
75.000 euros per ens local. 
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Aplicat aquest article els imports sol·licitats queden ajustats de la següent manera: 
 

Nom de línia Import 
sol·licitat 

Import 
ajustat a 
l’import 

màxim de 
d’ajut 

Previsió 
2018 sobre 

import 
ajustat 

Previsió 2019 
sobre import 

ajustat 

Línia 1 "Sectorització i monitorització 
de la xarxa en baixa" 

1.425.755,87 1.394.849,68 214.623,38 1.180.226,30 

Línia 2 "Renovació de xarxes 
antigues en baixa de plom, 
fibrociment, amiant, PVC i altres 
materials" 

10.169.863,60 10.110.429,67 1.051.906,91 9.058.522,76 

Línia 3 "Nova construcció o 
ampliació de xarxa d'abastament en 
baixa" 

1.281.996,04 1.281.981,76 29.300,33 1.252.681,43 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús 
de l'aigua en edificis o equipaments 
municipals" 

67.593,43 67.593,43 67.593,43 0,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no 
potables per reg i/o neteja" 

265.511,15 265.511,15 65.844,76 199.666,39 

TOTAL 13.210.720,09 13.120.365,69 1.429.268,80 11.691.096,89 

 
A l’article 22.9 de les bases es regula com es valoraran les sol·licituds en funció de la 
puntuació obtinguda aplicant-se els següents barems: 

 
 Puntuació inferior al valor mínim a assolir (punt de tall). Sol·licitud desestimada. 
 Puntuació entre el valor mínim a assolir i el valor de garantia de la viabilitat de l’actuació. 

S’aplica el percentatge corresponent a la garantia de viabilitat 
 Puntuació superior al valor de garantia de la viabilitat de l’actuació. L’ajut econòmic serà 

proporcional a la puntuació obtinguda. 
 

D’acord amb l’article 22.9.a. els ajuts atorgats estaran sempre entre el valor de garantia de 
viabilitat i el valor màxim. És a dir, per a les línies 1 a 5 l’ajut concedit estarà entre el 60% i 
el 100% de l’import sol·licitat. 
 
Tots els municipis als que es proposa concedir l’ajut han superat la puntuació mínima 
establerta a les bases, però atès el gran nombre de peticions, els imports sol·licitats pels 
ens locals molt superiors al pressupost disponible i les limitacions pressupostàries i de 
redistribució de crèdit entre les diferents línies i anualitats, s’han distribuït de major a menor 
puntuació. 

 
9. Distribució dels ajuts proposats 

 
La distribució dels ajuts proposats és el resultat de l’aplicació dels criteris de valoració 
dels ajuts, dels criteris tècnics, de la distribució pressupostaria i dels criteris de 
redistribució. 
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 Import 
proposat 

Import 
proposat 

2018 

Import 
proposat 

2019 

Línia 1 "Sectorització i monitorització de la 
xarxa en baixa" 

505.287,46 9.293,89 495.993,57 

Línia 2 "Renovació de xarxes antigues en 
baixa de plom, fibrociment, amiant, PVC i 
altres materials" 

2.263.315,03 202.064,59 2.061.250,44 

Línia 3 "Nova construcció o ampliació de xarxa 
d'abastament en baixa" 

924.806,91 21.547,90 903.259,01 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua 
en edificis o equipaments municipals" 

40.556,06 40.556,06 0,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables per 
reg i/o neteja" 

131.323,98 58.780,75 72.543,23 

TOTAL 3.865.289,44 332.243,19 3.533.046,25 

 
La distribució de l’import proposat entre les anualitats 2018 i 2019 s’ha realitzat prenent en 
consideració el calendari d’execució previst informat pels ens locals en els formularis 
normalitzats de Memòria de la sol·licitud (art 12.6). 
 
El resultat ha estat que els imports sol·licitats per part dels ens locals no s’ajusten a la 
estimació inicial de com es reparteix el pressupost per anys i per línies. Per tant s’ha 
procedit a la distribució d’excedents d’acord amb l’article 12.4. 
 
Aquest article permet traspassar excedents de les línies 1, 4, 5 i 6 i distribuir-los 
equitativament (50%) entre les línies 2 i 3 en cas ser necessari respectant les anualitats. 
Concretament: 
 

 Excedent 
distribuïble 

2018 

Excedent 
distribuïble 

2019 

Línia 1 "Sectorització i monitorització de la xarxa en 
baixa" 

90.706,11 4.006,43 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en edificis 
o equipaments municipals" 

59.443,94 100.000,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables per reg i/o 
neteja" 

41.219,25 27.456,77 

Línia 6 "Aportacions externes d'aigua mitjançant camions 
cisternes" 

419.882,38 0,00 

TOTAL 611.251,68 131.463,20 

 
Per l’any 2018 les línies 2 i 3 disposen de crèdit suficient per tant no es necessària la 
aportació d’excedents. A la resolució corresponent a la línia 6 que va ser aprovada per 
acord de Junta de Govern núm. 521 en data de sessió del 08/11/2018 es van assignar 
209.941,19 euros al pressupost del 2018 corresponent a la línia 2. 
 
Per l’any 2019 la línia 3 disposa de crèdit suficient per tant no es necessària la aportació 
d’excedents. La línia 2 és deficitària i s’augmenta el crèdit disponible per un import de 
65.731,60 corresponents al 50% de l’excedent del 2019. 
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10. Valoració global del Programa complementari 2018 
 
La valoració global de les 6 línies del Programa complementari és: 
 

Sumatori Ajuts sol·licitats pels ajuntaments    13.298,914,77 EUR 
Pressupost màxim del Programa Complementari   6.000.000,00 EUR 
Import proposat       3.945.407,06 EUR 
Crèdit no assignat      2.054.592,94 EUR 

 

11. Classificació de les sol·licituds de les línies 1 a 5 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds de les línies 1 a 5 s’han 
classificat en una de les categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per assolir la puntuació mínima i suficiència de recursos, 

d’acord amb la relació que s’adjunta com Annex 1, el contingut mínim de la qual 
inclou: Ens destinatari, núm. Registre “PMT, actuació, import sol·licitat, import 
proposat, previsió de despeses al 2018 i al 2019 i puntuació obtinguda. 

b) Sol·licituds desestimades per no assolir la puntuació d’acord amb la relació que 
s’adjunta com Annex 2, el contingut mínim de la qual inclou: Ens destinatari, núm. 
Registre “PMT, actuació, import sol·licitat, i puntuació obtinguda. 

c) Sol·licituds desestimades per desistiment de l’ens sol·licitant, peticions duplicades 
o peticions que no s’adeqüen a l’objecte del programa, d’acord amb la relació que 
s’adjunta com Annex 3. 

 
La proposta final és: 

 

Línia 
Nombre de 
sol·licituds 

Cost total 
sol·licituds 

Imports 
sol·licitats 

Imports 
sol·licitats 
valorats

** 
Imports 

concedits 

Import 
concedit 
anualitat 

2018 

Import 
concedit 
anualitat 

2019 

Nombre 
sol·licituds 
estimades 

Línia 1 25 2.358.841,47 1.425.755,87 1.394.849,68 505.287,46 9.293,89 495.993,57 8 

Línia 2 147 16.714.633,51 10.169.863,60 10.110.429,67 2.263.315,03 202.064,59 2.061.250,44 52 

Línia 3 21 2.883.908,52 1.281.996,04 1.281.981,76 924.806,91 21.547,90 903.259,01 21 

Línia 4 2 67.593,43 67.593,43 67.593,43 40.556,06 40.556,06 0,00 2 

Línia 5 4 667.654,53 265.511,15 265.511,15 131.323,98 58.780,75 72.543,23 3 

Total 199 22.692.631,46 13.210.720,09 13.120.365,69 3.865.289,44 332.243,19 3.533.046,25 86 

 
** L’import sol·licitat valorat correspon a l’import sol·licitat ajustat a un import de 75.000 
euros en cas que aquest últim sigui superior a aquesta xifra.” 

 
9. 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 22 de novembre de 2018, se n’ha estès acta, la qual 
s’incorpora a l’expedient. 
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10. L’òrgan ha validat el resultat de la instrucció de les Línies 1 a 5 plasmat en 

l’esmentat informe, amb la qual cosa es pot procedir a resoldre el procediment de 
concessió d’ajuts. 

 
11. 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 2 per a l’any 2019 és de 2.061.250,44 
euros, mentre que el pressupost que es va preveure per la línia era de 2.000.000,00 
euros. 

 
12. 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 1, 4, 5 i 6, aquest crèdit es podrà destinar a incrementar la dotació 
corresponent a les línies 2 i 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. 

 
13. Així doncs, del saldo pendent d’assignar a les Línies 1, 4 i 5 per a l’anualitat 2019 

(la línia 6 es va periodificar íntegrament al 2018), que ascendeix a 131.463,20 
euros, es pot destinar un màxim d’un 50 per cent, és a dir, 65.731,60 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 

 
1. 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, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data d’11 de juliol de 
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat 
al BOPB de 30 d’octubre de 2018, atribueix a la Junta de Govern la competència 
per a l’aprovació de programes complementaris i el seu règim. 

 
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida 

Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació 
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març. 
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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 1 “Sectorització i 
monitorització de la xarxa en baixa”, Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa 
de plom, amiant, fibrociment, PVC i altres materials”, Línia 3 “Nova construcció o 
ampliació de la xarxa d’abastament en baixa”, Línia 4 “Millora de l’eficiència en l’ús de 
l’aigua en edificis o equipaments municipals” i Línia 5 “Aprofitament d’aigües no 
potables per reg i/o neteja”, 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, i a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76262: 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 
any 2018 

(EUR) 

Import 
concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
2018 

Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
Xarxa aigua 
potable dels 

carrers Olivera i 
Vell 

18400
41340 

18/X/2
63344 

49,24 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 10 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Subministrament a 
varies masies 

disseminades en el 
terme municipal 

d'Avinyó 

18400
41208 

18/X/2
63364 

60 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 57 

Ajuntament 
de Bagà 

P0801600H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació xarxa 
aigua carrer Raval 
(PU carrer Raval) 

18400
40881 

18/X/2
63356 

43,23 45.000,00 6.428,57 38.571,43 1803005344 3 1803005359 11 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 
any 2018 

(EUR) 

Import 
concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
2018 

Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Borredà 

P0802400B 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Substitució d'una 
canonada de 

subministrament 
d'aigua a "El 

Rocal" 

18400
40100 

18/X/2
63362 

40,83 16.993,27 0,00 16.993,27     1803005359 12 

Ajuntament 
de Calaf 

P0803100G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Memòria valorada 
per a la renovació 
de xarxa a Calaf 

18400
40998 

18/X/2
63347 

45,19 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 15 

Ajuntament 
de Calders 

P0803400A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació Xarxa 
Calders 

18400
40583 

18/X/2
63331 

39,16 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 16 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 
any 2018 

(EUR) 

Import 
concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
2018 

Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Casserres 

P0804800A 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Renovació de la 
xarxa de distribució 
d'aigua potable a 

masies de 
Casserres 

18400
41203 

18/X/2
63384 

75 56.250,00 0,00 56.250,00     1803005359 58 

Ajuntament 
de Castellar 

de n'Hug 
P0805100E 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Substitució de la 
canonada d'aigua 

des de la Ribera de 
Baix fins a pl. 

Generalitat per 
canonada de PE 

18400
40819 

18/X/2
63337 

39,04 22.156,88 0,00 22.156,88     1803005359 17 

Ajuntament 
de Castellbell 

i el Vilar 
P0805200C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ 
DE LA VALL DE 
MONTSERRAT 

DEL MUNICIPI DE 
CASTELLBELL 

18400
41131 

18/X/2
63346 

51,48 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 18 
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Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Castellfollit 
de Riubregós 

P0805900H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

SUBSTITUCIÓ 
D'UN TRAM DE LA 

CANONADA DE 
DISTRIBUCIÓ AL 
NUCLI DES DEL 
DIPÒSIT DE LES 

MINES QUE 
ACTUALMENT ÉS 
DE FIBROCIMENT 

18400
40797 

18/X/2
63350 

72,62 51.887,45 0,00 51.887,45     1803005359 19 

Ajuntament 
de Castellolí 

P0806200B 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

AMPLIACIÓ DE LA 
XARXA 

D'ABASTAMENT 
D'AIGUA 

POTABLE DES 
DEL DIPÒSIT 

DELS PINYERETS 
FINS A LA MASIA 
DE CAN LLUCIÀ I 
EL GOS BLANC 

18400
40424 

18/X/2
63370 

70 27.939,88 0,00 27.939,88     1803005359 59 

Ajuntament 
de Copons 

P0807000E 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Xarxa d'aigua de la 
masia dels Nocs a 

la masia de les 
vinyes  

18400
40056 

18/X/2
63383 

51 21.383,51 0,00 21.383,51     1803005359 60 
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Pos. 
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Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Figaró-
Montmany 

P0813300A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació xarxa 
d'aigua potable 

carrers Verge de 
Montserrat i Josep 

Sala 

18400
40869 

18/X/2
63345 

43,34 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 22 

Ajuntament 
de Fígols 

P0807900F 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

AMPLIACIÓ 
XARXA 

DISTRIBUCIÓ AL 
PARATGE CAL 

GORRA I 
MILLORA DE LA 

XARXA  

18400
41326 

18/X/2
63366 

80 35.996,96 0,00 35.996,96     1803005359 61 

Ajuntament 
de Fogars de 

la Selva 
P0808100B 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LES CANONADES 
DE FIBROCIMENT 

DE LA XARXA 
MUNICIPAL 
D’AIGUA DE 

FOGARS DE LA 
SELVA 

18400
39691 

18/X/2
63354 

71,22 51.236,62 0,00 51.236,62     1803005359 23 
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Op. compt. 
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Pos. 
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Ajuntament 
de 

Folgueroles 
P0808200J 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació parcial 
de la xarxa d'aigua 
potable del carrer 

Montseny de 
Folgueroles 

18400
41452 

18/X/2
63324 

46,37 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 24 

Ajuntament 
de Font-rubí 

P0808400F 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de 
xarxes antigues 

d'aigua a Font-rubí 

18400
41311 

18/X/2
63330 

41,98 45.000,00 3.193,80 41.806,20 1803005344 5 1803005359 25 

Ajuntament 
de Gaià 

P0808900E 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

MILLORA DE LA 
XARXA 

MUNICIPAL 
D'AIGUA 

POTABLE AL 
SECTOR S-O DE 
GAIÀ; EXECUCIÓ 

DE NOVES 
CANONADES, 

SECTORITZACIÓ I 
MONITORITZACIÓ  

18400
41032 

18/X/2
63377 

80 60.000,00 0,00 60.000,00     1803005359 62 
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Ajuntament 
de Gallifa 

P0808600A 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

CONNEXIONAT A 
LA XARXA 
D'AIGUA 

POTABLE DE CAN 
JAN I CAN 

JUSTET (LA 
FERRERIA) 

18400
41146 

18/X/2
63368 

62 27.193,26 0,00 27.193,26     1803005359 63 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 

D'AIGÜES AL 
NUCLI HISTÒRIC 
(C/ OLVANT ALT, 
C/ DEL ROSER I  

18400
40854 

18/X/2
63332 

38,69 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 27 

Ajuntament 
de Granera 

P0809400E 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

Sectorització de la 
Xarxa d'Aigua de 

Granera 

18400
40678 

18/X/2
63312 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 2 
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Op. compt. 
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Ajuntament 
de Granollers 

P0809500B 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Projecte executiu 
d’instal·lació d’una 

canonada de 
subministrament 

d’aigua potable pel 
carrer Francesc 
Ribas des del 

carrer Bartomu 
Brufalt fins passat 
el pont sobre el 
FFCC al terme 
municipal de 
Granollers 

18400
41269 

18/X/2
63374 

51 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 64 

Ajuntament 
de Guardiola 
de Berguedà 

P0809800F 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA DE EN 

BAIXA A 
GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ 

18400
41330 

18/X/2
63323 

59,12 27.000,00 0,00 27.000,00     1803005359 28 

Ajuntament 
de La Garriga 

P0808700I 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa 

d'abastament en 
baixa al municipi 

de la Garriga 

18400
41374 

18/X/2
63327 

50,26 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 26 
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Ajuntament 
de La 

Granada 
P0809300G 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

Creació de sectors 
de distribució al 

nucli de la Granada 

18400
41354 

18/X/2
63310 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 1 

Ajuntament 
de La 

Llagosta 
P0810400B 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 

D'ABASTAMENT 
D'AIGUA DEL 
PASSATGE 

PADROSA DEL 
MUNICIPI DE LA 

LLAGOSTA 

18400
41398 

18/X/2
63351 

50,16 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 29 

Ajuntament 
de La Pobla 

de Lillet 
P0816500C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa d'aigua 
potable de La 
Pobla de Lillet 

18400
40102 

18/X/2
63334 

39,94 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 38 

Ajuntament 
de La Quar 

P0817600J 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Portada d'aigua a 
les masies de la 

Casanova i La Tor 
de Sant Maurici 

18400
41387 

18/X/2
63367 

62 46.500,00 0,00 46.500,00     1803005359 67 
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Ajuntament 
de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa 

d'abastament en 
baixa de l'Ametlla 

del Vallès 

18400
41413 

18/X/2
63322 

50,26 45.000,00 27.000,00 18.000,00 1803005344 2 1803005359 9 

Ajuntament 
de Les 

Cabanyes 
P0802700E 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

ACTUACIONS DE 
MILLORA A LA 

XARXA 
D’ABASTAMENT 

DE LES 
CABANYES 

18400
41277 

18/X/2
63361 

41,93 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 14 

Ajuntament 
de 

l'Espunyola 
P0807700J 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Millora de la xarxa 
línia de distribució 
d'aigua potable a 
diverses masies 
del municipi de 

l'Espunyola  

18400
38918 

18/X/2
63352 

52,22 35.474,86 0,00 35.474,86     1803005359 20 
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Ajuntament 
de l'Estany 

P0807800H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

DEFINICIÓ 
TÈCNICA PER A 
LA RENOVACIÓ 

DE LA XARXA EN 
BAIXA DE 

FIBROCIMENT 

18400
41290 

18/X/2
63342 

43,27 43.939,01 0,00 43.939,01     1803005359 21 

Ajuntament 
de Lluçà 

P0810800C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 

D'ABASTAMENT 
DE LLUÇÀ 

18400
41036 

18/X/2
63321 

44,76 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 30 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ 
PARCIAL DE LA 
XARXA D'AIGUA 
POTABLE DEL 

CARRER 
MONTSENY I DEL 

PASSEIG DE 
SANT JOAN DE 

MANLLEU 

18400
41000 

18/X/2
63360 

40,48 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 31 
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Ajuntament 
de Marganell 

P0824200J 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

SUBMINISTRAME
NT 

D'EMERGÈNCIA 
D'AIGUA AL 

NUCLI DE LA 
CALSINA 

18400
41028 

18/X/2
63355 

49,17 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 32 

Ajuntament 
de 

Matadepera 
P0811900J 

Línia 4 "Millora 
de l'eficiència 

en l'ús de 
l'aigua en 
edificis o 

equipaments 
municipals" 

Millora de 
l'eficiència en l'ús 
de l'aigua de reg 

en el nou camp de 
hoquei municipal a 

Matadepera 

18400
41230 

18/X/2
63386 

21 9.767,85 9.767,85 0,00 1803005344 11     

Ajuntament 
de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Memòria valorada 
per a la renovació 

de xarxa a 
Monistrol de 

Calders 

18400
40630 

18/X/2
63353 

38,72 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 33 
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Ajuntament 
de Monistrol 

de Montserrat 
P0812600E 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

PORTADA 
D'AIGUA DES DE 

LA XARXA 
MUNICIPAL DE 
MONISTROL DE 
MONTSERRAT A 

LA COLÒNIA 
GOMIS 

18400
41161 

18/X/2
63375 

80 60.000,00 0,00 60.000,00     1803005359 65 

Ajuntament 
de 

Montmaneu 
P0813200C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de 
xarxa antiga al 

nucli de 
Montmaneu per 
substitució de 

materials obsolets 

18400
41266 

18/X/2
63326 

51,67 44.998,45 0,00 44.998,45     1803005359 34 

Ajuntament 
de Montornès 

del Vallès 
P0813500F 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Programa 
complementari per 

l'execució 
d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18400
40891 

18/X/2
63333 

42,69 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 35 
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Ajuntament 
de 

Muntanyola 
P0812800A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Pla de renovació 
xarxa de distribució 
de Muntanyola, 2a 

fase 

18400
41057 

18/X/2
63348 

41,6 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 36 

Ajuntament 
de Navàs 

P0814000F 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa de plom i 

fibrociment del C/ 
Sant Josep i del 
Passeig Ramon 

Vall 

18400
41093 

18/X/2
63329 

46,87 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 37 

Ajuntament 
de Parets del 

Vallès 
P0815800H 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

Pla de sectorització 
de la xarxa de 
distribució de 

Parets del Vallès 

18400
41279 

18/X/2
63305 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 3 

Ajuntament 
de Pontons 

P0816700I 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Abastament i nou 
subministrament 

de la xarxa d'aigua 
a Mas de Pontons 

18400
40762 

18/X/2
63382 

57 21.547,90 21.547,90 0,00 1803005344 10     
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Ajuntament 
de Puigdàlber 

P0817300G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 
D'AIGUA 

POTABLE DE 
L'AV. CATALUNYA 

18400
40962 

18/X/2
63328 

39,72 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 39 

Ajuntament 
de Rajadell 

P0817700H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Memòria valorada 
per a la renovació 

de xarxa de 
Rajadell 

18400
40714 

18/X/2
63313 

39,35 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 40 

Ajuntament 
de Roda de 

Ter 
P0818200H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de 
xarxes antigues 

carrer Jacint 
Verdaguer 

18400
41064 

18/X/2
63314 

41,49 44.677,75 0,00 44.677,75     1803005359 41 

Ajuntament 
de Rubió 

P0818400D 

Línia 5 
"Aprofitament 
d'aigües no 
potables per 

reg i/o neteja" 

INSTAL·LACIÓ 
D'UN DIPÒSIT 
PER A REG DE 
CAMINS DE 202 

M3. 

18400
41056 

18/X/2
63390 

40 43.780,75 43.780,75 0,00 1803005344 14     
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
concedit 
any 2018 

(EUR) 

Import 
concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
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Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Rupit i 

Pruit 
P0818500A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

SUBSTITUCIÓ DE 
CANONADA 

D'ABASTAMENT 
D'AIGUA 

POTABLE DE 
RUPIT I PRUIT 

18400
41283 

18/X/2
63343 

45,96 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 42 

Ajuntament 
de Sant 

Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa antiga del 

sector Roc Llarg de 
Sant Bartomeu del 

Grau. Fase 2 

18400
40982 

18/X/2
63349 

45,25 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 43 

Ajuntament 
de Sant Boi 
de Lluçanès 

P0820000H 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Portada d'aigües a 
la zona del nucli de 
Viladecans i de la 
residència Montcel 

18400
38492 

18/X/2
63371 

80 60.000,00 0,00 60.000,00     1803005359 68 

Ajuntament 
de Sant 
Celoni 

P0820100F 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Nova connexió 
d’aigua en baixa 

del nucli de la 
Batllòria a la xarxa 

del municipi de 
Riells i Viabrea 

18400
41298 

18/X/2
63379 

60 37.515,70 0,00 37.515,70     1803005359 69 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 
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concedit 
any 2018 

(EUR) 
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concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
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Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Sant 

Climent de 
Llobregat 

P0820300B 

Línia 4 "Millora 
de l'eficiència 

en l'ús de 
l'aigua en 
edificis o 

equipaments 
municipals" 

MILLORA DE LA 
CAPTACIÓ 

D’AIGUA DE 
PLUJA A LA 
BASSA DE 

BOMBERS DEL 
CAMÍ RAL DE 

SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT 
PER EVITAR LA 

UTILITZACIÓ 
D’AIGUA DE 

XARXA  

18400
41332 

18/X/2
63387 

45 30.788,21 30.788,21 0,00 1803005344 12     

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

FASE 1 OBRES 
DE MILLORA DE 

LA XARXA 
D’AIGUA 

POTABLE ST. 
CUGAT 

SESGARRIGUES 

18400
40825 

18/X/2
63316 

43,69 45.000,00 45.000,00 0,00 1803005344 8     

Ajuntament 
de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
Xarxa d'aigua 

potable 
c/Montserrat de 
Sant Feliu de 

Codines 

18400
41050 

18/X/2
63319 

39,15 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 44 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
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concedit 
any 2018 

(EUR) 
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concedit any 
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Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Sant Fost 

de 
Campsentelle

s 

P0820800A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ 
XARXA AIGUA 
C/VERGE DEL 
PILAR (TRAM1) 

18400
40587 

18/X/2
63358 

38,72 41.017,83 0,00 41.017,83     1803005359 45 

Ajuntament 
de Sant 

Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Treballs continguts 
en la Memòria 

valorada per a la 
renovació de xarxa 
a Sant Fruitós de 

Bages 

18400
41380 

18/X/2
63339 

39,8 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 46 

Ajuntament 
de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Memòria valorada 
per a la renovació 
de xarxa a Sant 

Joan de Vilatorrada  

18400
41214 

18/X/2
63340 

39,96 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 47 
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Ens local NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
exp. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntuació 
Import 

concedit 
total (EUR) 
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concedit 
any 2018 

(EUR) 

Import 
concedit any 
2019 (EUR) 

Op. compt. 
2018 

Pos. 
2018 

Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Sant Julià 

de 
Cerdanyola 

P0831100C 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Ampliació de la 
xarxa 

d’abastament de 
Cal Talavera a la 

casa La 
Tramuntana 

18400
41260 

18/X/2
63369 

55 7.766,83 0,00 7.766,83     1803005359 70 

Ajuntament 
de Sant Martí 

de Tous 
P0822600C 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Substitució de la 
xarxa d'aigua i 

reposició del ferm 
de paviment del 

carrer de les 
Eixides Altes. 

18400
41014 

18/X/2
63315 

48,54 39.737,40 0,00 39.737,40     1803005359 48 

Ajuntament 
de Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 
D'AIGUA 

POTABLE DEL 
BARRI DE LA 

ROVIRA ROJA 
FASE 2 

18400
41328 

18/X/2
63341 

46,74 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 49 

Ajuntament 
de Sant 

Mateu de 
Bages 

P0822900G 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

CONNEXIÓ DEL 
RAMAL 

D'ABASTAMENT 
DEL NUCLI DE 

CASTELLTALLAT 
ALS NUCLIS DE 
SALO I COANER 

18400
41098 

18/X/2
63372 

70 52.500,00 0,00 52.500,00     1803005359 71 
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Núm. 
exp. 
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Pos. 
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Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze Safaja 
P0823900F 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

SECTORITZACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ DE 
TELECONTROL A 

XARXA 
D'ABASTAMENT 

EN BAIXA 

18400
41245 

18/X/2
63308 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 4 

Ajuntament 
de Sant 

Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA SANT 
SALVADOR DE 

GUARDIOLA 

18400
40400 

18/X/2
63363 

38,61 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 50 

Ajuntament 
de Santa 

Eugènia de 
Berga 

P0824600A 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 
D'AIGUA 

POTABLE DEL 
MUNICIPI DE 

SANTA EUGÈNIA 
DE BERGA 

18400
40087 

18/X/2
63317 

40,18 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 51 

Ajuntament 
de Santa 
Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Ampliació de la 
xarxa en baixa al 

C/ Sant Joan 
Bosco de Santa 

Eulàlia de Ronçana 

18400
40790 

18/X/2
63365 

40 34.677,04 0,00 34.677,04     1803005359 72 
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Núm. 
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Pos. 
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Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Santa Fe 
del Penedès 

P0824900E 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació de la 
xarxa de distribució 

d'aigua dels 
carrers Escoles i 

Anselm Clavé 

18400
41252 

18/X/2
63318 

52,51 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 52 

Ajuntament 
de Santa 

Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

Programa 
complementari per 

a l'execució 
d'actuacions 
d'abastament 

d'aigua en baixa 
2018 

18400
41243 

18/X/2
63307 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 5 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 
Besora 

P0825300G 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

SECTORITZACIÓ 
DE LA XARXA DE 
SUBMINISTRAME

NT D'AIGUA 
POTABLE 

18400
41249 

18/X/2
63306 

100 11.601,84 0,00 11.601,84     1803005359 6 

Ajuntament 
de Santpedor 

P0819100I 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Memòria valorada 
per a la renovació 

de xarxa a 
Santpedor 

18400
41465 

18/X/2
63335 

41,99 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 53 
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Núm. 
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PMT 
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concedit 
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Pos. 
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Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de Seva 

P0826900C 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

Millora de la 
sectorització i 

monitorització de la 
xarxa del municipi 

de Seva 

18400
41350 

18/X/2
63311 

100 43.951,41 9.293,89 34.657,52 1803005344 1 1803005359 7 

Ajuntament 
de Sobremunt 

P0827100I 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació dels 
trams amb 

materials antics de 
la xarxa pública 
d'abastament de 

Sobremunt  

18400
41461 

18/X/2
63357 

68,25 51.186,54 0,00 51.186,54     1803005359 54 

Ajuntament 
de Sora 

P0827200G 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Nova canonada 
d'aigua a Sora: 
Camí de Can 
Joncar a Sora 

18400
41280 

18/X/2
63385 

100 75.000,00 0,00 75.000,00     1803005359 73 

Ajuntament 
de 

Tagamanent 
P0827600H 

Línia 1 
"Sectorització i 
monitorització 
de la xarxa en 

baixa" 

TELECONTROL 
DE LA XARXA 

D'ABASTAMENT 
D'AIGUA DEL 
MUNICIPI DE 

TAGAMANENT 

18400
41381 

18/X/2
63309 

100 74.734,21 0,00 74.734,21     1803005359 8 
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Núm. 
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2018 
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Op. compt. 
2019 

Pos. 
2019 

Ajuntament 
de 

Tavèrnoles 
P0827500J 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

NOVA XARXA 
D'ABASTAMENT 

D'AIGUA A 
DISSEMINATS DE 

TAVÈRNOLES-
SECTOR EL 
RAURELL- 

18400
40839 

18/X/2
63381 

90 67.500,00 0,00 67.500,00     1803005359 74 

Ajuntament 
de Vallcebre 

P0829300C 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Ampliació de la 
xarxa de distribució 
d'aigua potable del 

sector de la 
Barceloneta TM de 

Vallcebre 

18400
41144 

18/X/2
63378 

55 29.035,84 0,00 29.035,84     1803005359 75 

Ajuntament 
de Vallirana 

P0829600F 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació xarxa al 
carrer Colòmbia 

18400
41222 

18/X/2
63338 

38,9 44.366,32 44.366,32 0,00 1803005344 9     

Ajuntament 
de Vilanova 

de Sau 
P0830400H 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

renovació de la 
xarxa de distribució 
d'aigua municipal 
al sector de Can 

Morilla 

18400
41111 

18/X/2
63376 

72,93 54.699,44 0,00 54.699,44     1803005359 55 
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Ajuntament 
de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Prestació del 
servei de 

subministrament 
d'aigua al nucli de 

la Casa Nova i Can 
Palau 

18400
41434 

18/X/2
63373 

80 60.000,00 0,00 60.000,00     1803005359 76 

Ajuntament 
de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA 
D'AIGÜES 

MUNICIPAL DES 
DEL DIPÒSIT DE 
VIVER FINS AL 

CAMÍ DE BERGA 

18400
41158 

18/X/2
63336 

50,87 45.000,00 0,00 45.000,00     1803005359 56 

Ajuntament 
del Bruc 

P0802500I 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

RENOVACIÓ DE 
LA XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ 

D'AIGUA A 
MONTSERRAT 

PARC 

18400
41102 

18/X/2
63359 

44,17 45.000,00 2.132,69 42.867,31 1803005344 4 1803005359 13 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 

Línia 5 
"Aprofitament 
d'aigües no 
potables per 

reg i/o neteja" 

PROJECTE 
CONSTRUCTIU 

DE DIPÒSIT 
SOTERRAT I 

ABASTAMENT AL 
PARC CENTRAL 

D IGUALADA 

18400
38869 

18/X/2
63388 

33,33 45.000,00 15.000,00 30.000,00 1803005344 13 1803005359 77 
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Op. compt. 
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Pos. 
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Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

Línia 5 
"Aprofitament 
d'aigües no 
potables per 

reg i/o neteja" 

Dipòsit d'aigua per 
a reg al Samuntà 

18400
40101 

18/X/2
63389 

100 42.543,23 0,00 42.543,23     1803005359 78 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació xarxa 
antiga d'aigua 

potable del centre 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

18400
41294 

18/X/2
63320 

46,37 45.000,00 45.000,00 0,00 1803005344 6     

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 

Línia 2 
"Renovació de 
xarxes antigues 

en baixa de 
plom, 

fibrociment, 
amiant, PVC i 

altres 
materials" 

Renovació i millora 
de la xarxa de 

distribució d'aigua 
potable al T.M. 

d'Olvan 

18400
41327 

18/X/2
63325 

48,75 28.943,21 28.943,21 0,00 1803005344 7     

Ajuntament 
d'Orís 

P0814900G 

Línia 3 "Nova 
construcció o 
ampliació de 

xarxa 
d'abastament 

en baixa" 

Projecte 
d'abastament 

d'aigua potable al 
nucli de la Mambla 

18400
41285 

18/X/2
63380 

72 54.000,00 0,00 54.000,00     1803005359 66 

       
3.865.289,45 332.243,19 3.533.046,26 
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Segon. DESESTIMAR per menor valoració les sol·licituds que s’indiquen a continuació: 
 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament d'Alella P0800300F 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXA 
D'AIGUA POTABLE DE LA 
IMPULSIÓ A MAS COLL I 

AL CARRER UNIV. 

1840041384 30,95 

Ajuntament d'Artés P0801000A 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA DEL CARRER DE 

LES PARRES i JOAN MIRO 
1840041469 36,55 

Ajuntament d'Avià P0801100I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa en 
baixa de fibrociment 

1840041151 32,16 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable al nucli 

d'Avinyó Nou 
1840040929 26,43 

Ajuntament de 
Balenyà 

P0801700F 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ DE LES 
CANONADES DE PLOM DE 

LA XARXA 
D'ABASTAMENT 

1840041070 30,73 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA EN BAIXA DE LA 

ZONA NORD DEL 
MUNICIPI DE BALSARENY 

1840041115 22,91 

Ajuntament de Berga P0802200F 

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

PVC i altres materials" 

DEFINICIÓ TÉCNICA PER 
A LA RENOVACIÓ DE LA 
XARXA EN EL MUNICIPI 

DE BERGA 

1840041167 38,49 

Ajuntament de Bigues 
i Riells 

P0802300D 

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

PVC i altres materials" 

Substitució de la xarxa de 
distribució d'aigua potable al 

c/ Ter 
1840041227 22,12 

Ajuntament de 
Cabrera d'Anoia 

P0802800C 

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

PVC i altres materials" 

Substitució d'un tram de la 
canonada de fibrociment de 

la xarxa de distribució 
d'aigua potable al camí de 

Can Feixes 

1840040966 29,02 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de xarxa d'aigua 
potable de fibrociment a la 

baixada de l'Església 
1840041397 32,92 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ XARXA 
ANTIGA ÀMBIT DE LA 

GLEVA 
1840038677 33,81 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 

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

PVC i altres materials" 

Substitució d'una canonada 
d'aigua potable als Saulons. 

Caldes de Montbui 
1840040000 16,19 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable del carrer de 

França 
1840040899 31,82 

Ajuntament de Callús P0803700D 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

PROJECTE 
CONSTRUCTIU PER LES 
MILLORES EN LA XARXA 

DE DISTRIBUCIÓ DE 
CALLÚS ( BAGES ) 

1840041386 16,33 

Ajuntament de 
Calonge de Segarra 

P0803600F 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Sectorització dels trams de 
la xarxa: Roca-Castell i 
Calaf-Aleny, al T.M. de 

Calonge de Segarra 

1840041153 27,18 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua d'abastament en 

baixa al carrer Sant Feliu de 
Canovelles. 

1840040872 13,53 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE 

C/NOU, SERRA DELS 
CAVALLS, CAMÍ DE LA 
VALL I PI DEL CAPELLA 

1840040908 8,45 

Ajuntament de Carme P0804700C 

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

PVC i altres materials" 

Reparació de la xarxa 
d'aigua potable als carrers 

Coll Bas, J. Claramunt i 
Escodines, Fase 2 

1840041148 38,41 

Ajuntament de Castell 
de l'Areny 

P0805600D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE 
EN BAIXA AL MUNICIPI DE 

CASTELL DE L'ARENY 

1840040437 32,86 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

P0805000G 

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

PVC i altres materials" 

INSTAL·LACIÓ DE 
RENOVACIÓ DE LA 

XARXA D'AIGUA POTABLE 
AL CARRER NOU AL 

TERME MUNICIPAL DE 
CASTELLAR DEL VALLÈS. 

1840041438 27,87 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Sectorització i instal·lació de 
telecontrol de la xarxa 

d'abastament en baixa de 
Castellcir 

1840041229 39,24 

Ajuntament de 
Castellfollit del Boix 

P0805800J 

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

PVC i altres materials" 

Memòria valorada per a la 
renovació de xarxa a 
Castellfollit del boix 

1840041156 35,26 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa en 
baixa Sector Raval dels 

Torrents 
1840041275 16,57 

Ajuntament de 
Castellnou de Bages 

P0806100D 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Sectorització i monitorització 
de la xarxa en baixa de 
Castellnou de Bages 

1840041236 55,85 

Ajuntament de 
Castellví de la Marca 

P0806400H 

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

PVC i altres materials" 

Renovació xarxa aigua nucli 
Cases Noves de Cal 

Marques 
1840041128 27,39 

Ajuntament de 
Castellví de Rosanes 

P0806500E 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ XARXA DE 
PE PER CANONADA FOSA 

DÚCTIL AL C. 
TARRAGONA 

1840041020 24,52 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 

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

PVC i altres materials" 

DEFINICIÓ TÈCNICA PER 
A LA RENOVACIÓ DE LA 
XARXA EN EL MUNICIPI 

DE CENTELLES 

1840041164 31,05 

Ajuntament de Cercs P0826800E 

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

PVC i altres materials" 

Obra de renovació de la 
xarxa d'abastament d'aigua 

en baixa a La Rodonella 
T.M.de Cercs 

1840041174 37,85 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació desdoblament 
d’una canonada de captació 

i distribució de pous Can 
Feliu fins Dipòsit Pujolet 

1840041216 54,99 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat 

P0807100C 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE 

AL CARRER PALMERA 
CORBERA DE 
LLOBREGAT 

1840041223 14,5 

Ajuntament de Fogars 
de Montclús 

P0808000D 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ DE LA 
XARXA EXISTENT 

D'ABASTAMENT D'AIGUA 
PER CONSUM HUMÀ  

1840041051 24,64 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXA A 
FONOLLOSA 

1840041029 37,05 

Ajuntament de Gelida P0809000C 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua al 

camí del Puig  
1840041228 6,85 

Ajuntament de Gualba P0809600J 

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

PVC i altres materials" 

Substitució de la canonada 
d’abastament d’aigua 

potable a la urbanització 
Can Pla, Barri de l’Estació i 
Gualba de Baix, tercera fase 

1840041003 38,39 

Ajuntament de la 
Llacuna 

P0810300D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXES 
ANTIGUES DE 

SUBMINISTRAMENT 
D'AIGUA AL NUCLI DE LA 

LLACUNA  

1840039742 29,13 

Ajuntament de la Roca 
del Vallès 

P0818000B 

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

PVC i altres materials" 

PROJECTE DE 
REURBANITZACIÓ DEL 
PASSATGE ESPANYA 

1840041295 38,07 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de la Torre 
de Claramunt 

P0828600G 

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

PVC i altres materials" 

substitució 2 trams de 
canonada de fibrociment al 
nucli de Pinedes Armengol 

1840040765 31,12 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

SECTORITZACIÓ I 
INSTAL·LACIÓ DE 

TELECONTROL DE LA 
XARXA D'ABASTAMENT 

EN BAIXA DE LES 
FRANQUESES DEL 

VALLÈS 

1840041334 75 

Ajuntament de les 
Masies de Roda 

P0811500H 

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

PVC i altres materials" 

Canvi de canonada del 
camp de futbol fins el Pla 

Xic per anellar l'Ajuntament 
amb la xarxa de Fontserè 

1840041141 36,75 

Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

P0811600F 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable dels carrers 

Barcelona i Girona 
1840041306 36,95 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE 

DE PLOM I FERRO 
EXISTENT EN EL 

MUNICIPI DE L'ESQUIROL 

1840040787 32,82 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE 
CANONADA 

D’ABASTAMENT D’AIGUA 
DEL CARRER CAN 

ROVIRA 30-50 

1840040905 10,53 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

SEGONA ALIMENTACIÓ 
XARXA DIPÒSIT 1: 

SECTORITZACIÓ DE 
XARXA 

1840041120 53,84 

Ajuntament de Malla P0811000I 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Treballs de millora de la 
xarxa municipal d'aigua 

municipals 
1840040934 43,71 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Sectorització de la xarxa 
d'abastament d'aigua 

potable al nucli urbà de 
Martorell 

1840041305 11,33 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM 
DE LES CANONADES DE 

FIBROCIMENT DE LA 
XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
AIGUA POTABLE AL C. 
CREHUETA I C. SANT 
PERE DE MASQUEFA 

1840041388 31,36 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Mediona 

P0812100F 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ 
CANONADES XARXA 

AIGUA POTABLE URB. 
FONT DEL BOSC, 1A FASE 

1840038426 32,87 

Ajuntament de Moià P0813700B 

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

PVC i altres materials" 

Millora de la xarxa d'aigua 
potable al projecte de 

reurbanització del Carrer 
Sant Pere 

1840041404 28,26 

Ajuntament de Molins 
de Rei 

P0812200D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXES 
ANTIGUES DE 

FIBROCIMENT A MOLINS 
DE REI 

1840041191 33,66 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 

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

PVC i altres materials" 

Renovació d'un tram de la 
xarxa d'abastament en baixa 

de Mollet del Vallès 
1840041428 37,27 

Ajuntament de 
Montclar 

P0812900I 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA ALS 

SECTORS D’EL JONCAR, 
CANUDES, CAL SEUBA I 

EL PUJOL DE SANT 
QUINTÍ 

1840039005 34,01 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Equips de mesura i control 
amb la incorporació de 

telegestió 
1840039585 25,25 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 

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

PVC i altres materials" 

Substitució trams de 
fibrociment i millores per 
optimització de xarxa del 

Dipòsit Can Sabata al nucli 

1840041365 9,11 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'abastament d'aigua 
potable a l'Avinguda 

Vilardebó 

1840041085 29,75 

Ajuntament de Mura P0813800J 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa en 
baixa del municipi de Mura - 

MV-18-027 
1840041317 21,71 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ XARXA 
AIGUA A NAVARCLES 

1840040844 38,15 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 

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

PVC i altres materials" 

Fase 2 de renovació del 
tram de la xarxa d'aigua 

potable des del dipòsit de 
Can Falguera 

1840041172 30,51 
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Registre 
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Ajuntament de Perafita P0815900F 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE 
CANONADES ALS 

CARRERS ESGLÉSIA, 
NOU I DALT DE PERAFITA 

1840041268 37,67 

Ajuntament de Piera P0816000D 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ 
CANONADES C/ 
LUXEMBURG I C/ 

LONDRES DE CAN MAS 

1840041288 37,02 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable al pg. 

Marítim 
1840041427 37,03 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable al carrer 

Jacint Verdaguer de Polinyà. 
1840041337 5,4 

Ajuntament de Prats 
de Lluçanès 

P0817000C 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa aigua 
potable del carrer Vic de 

Prats de Lluçanès 
1840041319 26,64 
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Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXA 
D'AIGUA POTABLE DE 

FIBROCIMENT AL 
CARRER CISA (entre el 

camí de can Creus i camí de 
la Font). 

1840041225 30,72 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 

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

PVC i altres materials" 

Renovació xarxa aigua 
potable de fibrociment al 
carrer Francesc Mas Abril  

1840041188 37,85 

Ajuntament de Puig-
reig 

P0817400E 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

AUTOMATITZACIÓ I 
MONITORITZACIÓ DE 

L'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE EN BAIXA  

1840038348 37,05 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 

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

PVC i altres materials" 

Canvi de canonada de 
fibrociment amb amiant 

entre el pou i el carrer de la 
mota i voltants de Sant 
Andreu al TM de Pujalt 

1840041448 36,43 

Ajuntament de Saldes P0818900C 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA EN BAIXA DE 

FIBROCIMENT 
1840041240 29,31 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sallent P0819000A 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa en el 
municipi de Sallent. Camí de 

Cabrianes 
1840041004 30,16 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 

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

PVC i altres materials" 

Renovació xarxa carrer 
Guatemala 

1840041299 37,67 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

P0819900B 
Línia 5 "Aprofitament 

d'aigües no potables per reg 
i/o neteja" 

Construcció d'un sistema de 
reg i neteja de via pública 

amb aigua freàtica al sector 
Les Salines de Sant Boi de 

Llobregat 

1840041212 20,01 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUA POTABLE 

A L'AVINGUDA DE CAN 
MONTMANY, ENTRE EL 

PG. TOSSAL I EL PG. 
FONT  

1840041138 23,53 

Ajuntament de Sant 
Esteve de 

Palautordera 
P0820600E 

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

PVC i altres materials" 

Millora de l'abastament 
d'aigua a la població de 

Sant Esteve de Palautordera 
1840041376 26,87 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 

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

PVC i altres materials" 

Renovació d'un tram de la 
xarxa municipal d'aigua 

potable al carrer Sardana 
1840041215 37,73 

Ajuntament de Sant 
Feliu Sasserra 

P0821100E 

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

PVC i altres materials" 

DEFINICIÓ TÈCNICA PER 
A LA RENOVACIÓ DE LA 

XARXA EN BAIXA DE 
FIBROCIMENT 

1840041124 38,33 

Ajuntament de Sant 
Hipòlit de Voltregà 

P0821400I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació parcial de la 
xarxa d'aigua potable del 

nucli antic 
1840041195 24,41 

Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta 

P0821800J 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE 

DE PLOM I FERRO 
EXISTENT EN EL 

MUNICIPI DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 

1840041192 35,15 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua a diversos carrers 
del nucli de Sant Llorenç 

d'Hortons 

1840041254 6,56 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Martí d'Albars 

P0822300J 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'abastament a la zona de la 

rectoria fins Cal Benet 
1840041133 25,94 

Ajuntament de Sant 
Martí de Centelles 

P0822200B 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXES 
ANTIGUES EN BAIXA DE 

FIBROCIMENT DEL 
TERME MUNICIPAL DE 

SANT MARTÍ DE 
CENTELLES 

1840041255 32,66 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 

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

PVC i altres materials" 

MEMÒRIA VALORADA 
PER A LA RENOVACIÓ DE 

LA XARXA D'AIGUA 
POTABLE AL C. ILDEFONS 

CERDÀ AMB C. PEP 
VENTURA AL TM DE SANT 

PERE DE RIBES 

1840041421 21,18 

Ajuntament de Sant 
Pere de Vilamajor 

P0823400G 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua de Can Vila 

1840038667 31,06 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Pere Sallavinera 

P0818800E 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Instal·lació de sectorització 
a la xarxa d'abastament de 

Sant Pere Sallavinera. 
Ramals Querosa, la 

Llavinera, Sant Pere i 
masies aïllades (Anoia). 

1840039112 81,03 

Ajuntament de Sant 
Pol de Mar 

P0823500D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
CANONADA D’IMPULSIÓ I 
DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 

POTABLE AL CARRER 
HEROIS FRAGATA 

NUMÀNCIA DEL CARRER 
CAN PI FINS A LA PLAÇA 
ANSELM CLAVÉ DINS EL 

T.M. DE SANT POL DE 
MAR (EL MARESME) 

1840041187 35,52 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

SECTORITZACIÓ I 
MONITORITZACIÓ DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT 
D'AIGUA EN BAIXA DE 

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

1840041006 57,48 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE XARXES 
EXISTENTS DE 

FIBROCIMENT PER 
ABASTAMENT D'AIGUA EN 

BAIXA 

1840041371 24,93 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 

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

PVC i altres materials" 

PROPOSTA D’OBRES DE 
MILLORA DE LA XARXA 

DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 
POTABLE DEL MUNICIPI 

1840039319 30,8 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 

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

PVC i altres materials" 

MEMÒRIA VALORADA 
RENOVACIÓ DE XARXA 
D’AIGUA POTABLE AL 
CARRER BENICARLÓ 

1840040375 27,45 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

SECTORITZACIO DE LA 
XARXA D AIGUA POTABLE 
DEL MUNICIPI DE SANTA 
EULÀLIA DE RIUPRIMER 

1840040947 98,17 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE 140 
METRES DE CANONADA 

D'AIGUA POTABLE DE 
GALLECS A REGULADOR 
A SANTA PERPETUA DE 

MOGODA 

1840041077 28,2 
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Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa 
d'aigua potable del carrer 

Poca Farina al Terme 
Municipal de Sentmenat 

1840041343 23,07 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 

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

PVC i altres materials" 

Renovació xarxa d'aigua 
potable Subirats. Xarxes 

sortida dipòsit Can Sala i el 
Pago-Muntanya Rodona 

1840041375 23,13 

Ajuntament de Súria P0827400C 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

DEFINICIÓ TÈCNICA PER 
A LA MONITORITZACIÓ 
DELS COMPTADORS 

SECTORIALS A LA XARXA 
EN BAIXA DE SÚRIA 

1840041443 42,73 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 

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

PVC i altres materials" 

DEFINICIÓ TÉCNICA DE 
L’ACTUACIÓ PER A LA 

RENOVACIÓ DE XARXES 
ANTIGUES EN BAIX 

1840041145 28,96 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUA POTABLE 
DE FERRO EXISTENT EN 

EL MUNICIPI DE 
TARADELL 

1840041202 15,91 
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Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Sectorització de Xarxes de 
Distribució en el Nucli de 

Tordera 
1840041352 61,71 

Ajuntament de Torelló P0828500I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la xarxa de 
subministrament d'aigua 

potable del carrer del Pont 
1840041300 37,4 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 

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

PVC i altres materials" 

Millora del sistema 
d'abastament de la xarxa 

d'aigua potable en baixa del 
nucli de Torrelavit 2018 

1840041244 22,51 

Ajuntament de 
Torrelles de Foix 

P0828800C 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DEL TRAÇAT 
DE LA CANONADA 

D'AIGUA POTABLE DES 
DEL DIPÒSIT DE FONT 

FREGONA FINS AL CAMÍ 
DE CAN CORAL AL TM DE 

TORRELLES DE FOIX 

1840041345 24,88 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 

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

PVC i altres materials" 

Millora abastament d'aigua a 
la població de Vallgorguina 

1840040824 17,73 
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Núm. 

Registre 
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Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D'ABASTAMENT 

EN BAIXA AL MUNICIPI DE 
VALLROMANES 

1840041315 36,69 

Ajuntament de 
Veciana 

P0829800B 

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

PVC i altres materials" 

Substitució de dos trams de 
la xarxa de distribució 

d'aigua del nucli de Sant 
Pere del Vim 

1840039684 20,78 

Ajuntament de Vilada P0830000F 

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

PVC i altres materials" 

SUBSTITUCIÓ DE 
CANONADA DE 

FIBROCIMENT DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE AL 
TRAM DE CAP DE LA 

VINYA I ALS CARRERS DE 
CASTELL DEL ROSET, 
MARGANÇOL, SANT 

JOSEP I SANT RAMON 

1840041274 37,29 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de canonades de 
fibrociment i PVC a Can 

Turu 
1840041155 35,37 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 
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Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 

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

PVC i altres materials" 

ACTUACIONS A LA XARXA 
D'AIGUA POTABLE DE 

VILASSAR DE DALT 
1840041123 35,16 

Ajuntament de Vilobí 
del Penedès 

P0830500E 

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

PVC i altres materials" 

Millora xarxa d'impulsió 
municipal de Vilobí, a 

l'entorn del barri de la Font 
1840041012 11,57 

Ajuntament del Brull P0802600G 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

RENOVACIÓ I 
SUBSTITUCIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUA AL 

CARRER DEL FOGUERAR 

1840041253 27,59 

Ajuntament del Pla del 
Penedès 

P0816300H 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ XARXA 
D'AIGUA EL PLA DEL 

PENEDÈS 
1840040735 28,83 

Ajuntament del Pont 
de Vilomara i Rocafort 

P0818100J 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ XARXA AL 
PONT DE VILOMARA I 

ROCAFORT 
1840040879 37,56 
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Ajuntament del Prat de 
Llobregat 

P0816800G 

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

PVC i altres materials" 

Substitució de la xarxa 
d'abastament d'aigua 

potable en baixa, en l'àmbit 
del Barri de Sant Cosme, al 

municipi del Prat de 
Llobregat 

1840040833 28,04 

Ajuntament d'Olost P0814800I 

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

PVC i altres materials" 

Memòria Valorada per a la 
renovació de xarxa a Olost 

1840041114 36,6 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 

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

PVC i altres materials" 

Millora de l'Abastament 
d'aigua potable al municipi 

d'Orpí (Anoia), Fase 1 
1840041390 32,82 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de canonades de 
fibrociment i PVC a Ullastrell 

1840041471 34,44 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 

Sant Miquel de 
Balenyà 

P0800314G 

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

PVC i altres materials" 

Renovació de la canonada 
general de sortida del dipòsit 
de pibatlle a Sant Miquel de 

Balenyà 

1840039774 3,66 
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Tercer. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds que s’indiquen a continuació: 
 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Motivació 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 

Línia 4 "Millora de 
l'eficiència en l'ús de l'aigua 
en edificis o equipaments 

municipals" 

Pretractament de l'aigua de 
la bassa municipal per 
incorporar-la al consum 

humà. 

1840040848 
No s’adequa a l’objecte del 

Programa 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 
Línia 5 "Aprofitament 

d'aigües no potables per reg 
i/o neteja" 

Execució actuacions 
abastament aigua en baixa 
d'aprofitament d'aigües no 

potables 

1840041463 
No s’adequa a l’objecte del 

Programa 
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Quart. ACCEPTAR el desistiment de les sol·licituds que s’indiquen a continuació: 
 

Ens NIF Ens Línia Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Observacions 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

TELEGESTIÓ I CONTROL 
CABALS D'AIGUA DE LA 
XARXA D'ABASTAMENT 

1840040495 
Dues peticions a L1-L5. 

L'ens desisteix de L1 

Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 
Línia 3 "Nova construcció o 

ampliació de xarxa 
d'abastament en baixa" 

Millora de la xarxa de 
distribució d'aigua potable a 

masies de l'Espunyola 
1840041160 

Dues peticions a L1-L5. 
L'ens desisteix de L3 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 
Línia 1 "Sectorització i 

monitorització de la xarxa en 
baixa" 

Instal·ladors de comptadors 
telegestionats a la xarxa de 

subministrament d'aigua 
potable de Pujalt 

1840041446 
Dues peticions a L1-L5. 

L'ens desisteix de L1 

Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

P0820400J 

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

PVC i altres materials" 

RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUA POTABLE 

A L'AVINGUDA DE CAN 
MONTMANY, ENTRE EL 

PG. TOSSAL I PG. LA 
FONT 

1840041286 
Desistiment de l'ens. Petició 

duplicada 
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Cinquè. DISPOSAR una despesa 3.865.289,45 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: 
 
Exercici 2018: 
 
G/50500/17210/76262: 332.243,19 euros 
 
Exercici 2019: 
 
G/50500/17210/76262: 3.533.046,26 euros 
 
Sisè. ALLIBERAR la quantia següent: 
 
1.167.756,81 euros, amb càrrec a l’aplicació G/50500/17210/76262 del pressupost 
corporatiu 2018 (operació comptable núm. 1802900669). 
 
466.953,74 euros, amb càrrec a l’aplicació G/50500/17210/76262 del pressupost 
corporatiu 2019 (operació comptable núm. 1802900670). 
 
Setè. APROVAR la redistribució de la quantia total de les línies 1 "Sectorització i 
monitorització de la xarxa en baixa", Línia 4 "Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua en 
edificis o equipaments municipals" i Línia 5 "Aprofitament d'aigües no potables per reg 
i/o neteja", en favor de la Línia 2 “Renovació de xarxes antigues en baixa de plom, 
amiant, fibrociment, PVC i altres materials” 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 11 a 13 de la part expositiva del present dictamen: 
 

Línia de suport 
Quantia inicial 
2019 (euros) 

Variació respecte 
de quantia inicial 

2019 (euros) 

Quantia 
definitiva 2019 

(euros) 

Línia 1 "Sectorització i 
monitorització de la xarxa en baixa" 

500.000,00 -4.006,43 495.993,57 

Línia 2 “Renovació de xarxes 
antigues en baixa de plom, amiant, 
fibrociment, PVC i altres materials” 

2.000.000,00 +65.731,60 2.065.731,60 

Línia 4 "Millora de l'eficiència en 
l'ús de l'aigua en edificis o 
equipaments municipals" 

100.000,00 -100.000,00 0,00 

Línia 5 "Aprofitament d'aigües no 
potables per reg i/o neteja" 

100.000,00 -27.456,77 72.543,23 
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Vuitè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 

Novè. 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. 
 
Desè. 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.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, els quals s’havien de justificar com 
a màxim el 30 de setembre de 2018 (exp. núm. 2016/0007525).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’abril de 2017, 

va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg 
de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 
153/17). 

 
2. D’acord amb l’article 31 del règim de la convocatòria, el període d’execució dels 

ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, mentre que el de 
justificació va finalitzar el 31 de març 2018. 

 
3. Mitjançant diversos decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona (D 

13481/17, D 13482/17, D 226/18 i D 2371/18), es van ampliar els terminis 
d’execució i de justificació de diversos ajuts fins al 30 juny de 2018 i fins al 30 de 
setembre de 2018, respectivament. 

 
4. Vist l’article 41 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2017, que 

estableix: 
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“ 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació 

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

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

la revocació dels imports no justificats. 
 
3. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació 

definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 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. La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu 
dies des de l’aprovació. 

 
4. [...] 
 
5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 

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

 
5. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona de 7 de novembre de 2018 (D 11765/18), es va 
aprovar la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de 
justificació fins al 30 de setembre de 2018, que incloïa els ajuts que, bé en la seva 
totalitat, bé parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 4 d’octubre 
de 2018; i s’habilitava un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des 
del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la 
justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés 
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels 
imports no justificats. 

 
6. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 9 de 

novembre de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb 
informes emesos pels centres gestors, es constata el següent: 

 
 Existeixen ajuts que no s’han justificat per la seva totalitat, i als quals els ens 

destinataris tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar. 
 Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva 

totalitat, bé parcialment. 
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7. En altre ordre de coses, en l’esmentada liquidació provisional també es van 
incloure, als efectes de regularització comptable, diversos ajuts amb termini de 
justificació fins al 31 de març de 2018, que no es van incloure en les liquidacions 
corresponents, aprovades per decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 5037/18 i per acord de Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona núm. 320/18, així com un ajut concedit a l’Ajuntament de Bigues i 
Riells del qual es va pagar indegudament una part. Havent transcorregut el 
període d’audiència, cal procedir a regularitzar també aquestes actuacions, 
d’acord amb informes emesos pels centres gestors. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis de 

l’any 2017. 
 
2. L’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat al 
BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar la liquidació definitiva del Catàleg de 
serveis de Xarxa de Governs Locals, quan comporti la revocació de recursos. 

 
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 liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis 
de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació 
fins al 30 de setembre de 2018.  
 
Segon. REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 30 de 
setembre de 2018 que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels centres 
gestors, els quals s’incorporen a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 
Electrificació del vehicle 
de la vigilància municipal 

17/Y/239858 2016/0011269 5.258,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

5.258,00 1803901838 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament 
d'Argençola 

P0800800E 
BTT INFANTIL 

D'ARGENÇOLA 
(Esdeveniment) 

17/Y/238052 2016/0011014 1.700,00 
Oficina Activitats 

Esportives 
1.700,00 1803901737 

G/40400/34100/
46280 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 

Adquisició d'una nova 
furgoneta elèctrica 

substituint-ne una de 
vella i de gasoil 

17/Y/239939 2016/0011269 6.692,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

6.692,00 1803901842 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 
SUBSTITUCIÓ DEL 

VEHICLE DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

17/Y/239972 2016/0011269 5.258,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

5.258,00 1803901844 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Calders 

P0803400A 
Adquisició d'un vehicle 

elèctric 
17/Y/240027 2016/0011269 5.258,00 

Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i 

Sostenibilitat 
5.258,00 1803901847 

G/50500/17210/
76280 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 

Adequació acústica de 
l'edifici del Mercat 

Municipal de Caldes 
d'Estrac 

17/Y/239113 2016/0011263 6.039,61 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

6.039,61 1803901824 
G/50500/17220/

46280 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 

Electrificació de la flota 
de motocicletes de 

l'ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

17/Y/239849 2016/0011271 6.000,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

6.000,00 1803901848 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Millora d'instal·lacions 
tècniques d'equipaments 

esportius 2017 
17/Y/237414 2016/0011014 3.594,73 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
3.594,73 1803901748 

G/40400/34200/
76281 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Electrificació del vehicle 
municipal 

17/Y/239988 2016/0011269 6.214,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

6.214,00 1803901849 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Implementació del model 
de recollida selectiva de 
residus porta a porta i 

àrees tancades 

17/Y/239696 2016/0011259 1.000,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

1.000,00 1803901876 
G/50500/17221/

46280 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 
Adequació acústica del 
Casal Cultural Antoni 

Tàpies 
17/Y/239093 2016/0011263 1.000,00 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i Gestió 

Ambiental 
1.000,00 1803901826 

G/50500/17220/
46280 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 
PUBLICACIÓ 
RESSENYA 

17/Y/238417 2016/0011045 1.401,58 
Servei Imatge 

Corp.,Dif.,Esdev.i 
Proj.Edit 

1.401,58 1803901723 
G/11100/92050/

46280 

Ajuntament de 
Castellar del 

Riu 
P0804900I 

ITINERARIS 
AUTOGUIATS PER 

DESCOBRIR I 
PROMOCIONAR EL 

PATRIMONI NATURAL I 
CULTURAL LOCAL 

17/Y/240634 2016/0011344 1.000,00 
Oficina Tècnica de 

Turisme 
1.000,00 1803901794 

G/30201/43201/
46280 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 

Modernització de les 
estructures del mercat no 
sedentari de Castellbell i 

el Vilar 

17/Y/240218 2016/0011265 5.800,00 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
5.800,00 1803901786 

G/30300/43100/
46280 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 
PROJECTEM 

CASTELLBISBAL 
17/Y/239494 2016/0011054 1.950,00 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
1.950,00 1803901834 

G/11200/92061/
46280 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H 

"IMPLEMENTACIÓ DEL 
MODEL DE RECOLLIDA 

SELECTIVA DE 
RESIDUS PORTA A 

PORTA" 

17/Y/239631 2016/0011259 1.000,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

1.000,00 1803901878 
G/50500/17221/

46280 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 

Treballs forestals a 
executar a les parcel·les 

no edificables i zones 
verdes de la urb. 
Puigmontmany 

17/Y/240895 2016/0011285 4.546,51 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

4.546,51 1803901858 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 

PAGAMENT 
ACTIVITATS 

ESPORTIVES A 
PERSONES SENSE 

RECURSOS 
ECONÒMICS 

17/Y/237599 2016/0011014 2.392,00 
Oficina Activitats 

Esportives 
669,76 1803901740 

G/40400/34100/
46281 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 

REHABILITACIÓ 
HABITATGE 

UNIFAMILIAR DE LA 
FABRICA 

17/Y/238562 2016/0011316 24.000,00 Oficina d'Habitatge 24.000,00 1803901773 
G/50300/15100/

76280 

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F Beques esportives 2017 17/Y/237720 2016/0011014 1.148,16 
Oficina Activitats 

Esportives 
217,06 1803901741 

G/40400/34100/
46281 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Esport per prevenir el risc 

d´exclusió 
17/Y/237555 2016/0011014 1.913,60 

Oficina Activitats 
Esportives 

1.913,60 1803901742 
G/40400/34100/

46281 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

Millora dels productes 
turístics 

17/Y/240556 2016/0011344 1.000,00 
Oficina Tècnica de 

Turisme 
1.000,00 1803901792 

G/30201/43201/
46280 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS 

17/Y/240820 2016/0011322 4.926,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

4.926,00 1803901819 
G/60303/23110/

46280 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 
Substitució de la bomba 
de fred i calor de la Sala 

Polivalent 
17/Y/237536 2016/0011014 3.594,73 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
3.594,73 1803901750 

G/40400/34200/
76281 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 

Adquisició d'una 
furgoneta amb caixa 

destinada a la Brigada 
municipal 

17/Y/239961 2016/0011269 4.302,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

302,01 1803901853 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G Instal·lació Rocòdrom 17/Y/237373 2016/0011014 1.873,71 

Oficina 
Equipaments 

Esportius 
1.873,71 1803901751 

G/40400/34200/
76280 

Ajuntament de 
Sant Pol de 

Mar 
P0823500D 

Adequació acústica Ca 
l'Arturo 

17/Y/239106 2016/0011263 1.044,00 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

1.044,00 1803901828 
G/50500/17220/

46280 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 

ACTIVITATS DEL 
FOMENT DE 

L'EDUCACIÓ PER EL 
DESENVOLUPAMENT 

17/Y/239454 2016/0011053 3.760,00 
Oficina Cooperació 

al 
Desenvolupament 

96,00 1803901734 
G/11200/92400/

46280 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 

Agermanament amb 
Conques (França) 

17/Y/239505 2016/0011054 2.500,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

2.500,00 1803901839 
G/11200/92061/

46280 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 

MILLORA DELS 
SERVEIS DEL 

MONTMERCAT, 
LAVABOS I GESTIÓ DE 

RESIDUS 

17/Y/240231 2016/0011265 3.300,00 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
3.300,00 1803901788 

G/30300/43100/
46280 

Ajuntament de 
Santa Perpètua 

de Mogoda 
P0826000B 

Plans Directors de 
Cooperació al 

Desenvolupament 
17/Y/239470 2016/0011053 12.000,00 

Oficina Cooperació 
al 

Desenvolupament 
0,01 1803901735 

G/11200/92400/
46280 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F Turismes i furgonetes 17/Y/239954 2016/0011269 6.214,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

6.214,00 1803901850 
G/50500/17210/

76280 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 
Xerrades / tallers 

diversos 
17/Y/239467 2016/0011053 2.125,00 

Oficina Cooperació 
al 

Desenvolupament 
127,00 1803901736 

G/11200/92400/
46280 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 

Barri Ca l'Alegre de 
Vilanova del Vallès: 

Obertura franja perimetral 
17/Y/244141 2016/0011285 14.652,69 

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

388,84 1803901784 
G/50405/17200/

46281 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 

ITINERARIS 
AUTOGUIATS PER 

DESCOBRIR I 
PROMOCIONAR EL 
PATRIMONI LOCAL 

17/Y/240600 2016/0011344 1.000,00 
Oficina Tècnica de 

Turisme 
1.000,00 1803901791 

G/30201/43201/
46280 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 
Substitució d'un turisme 
dels serveis municipals 
per un vehicle elèctric 

17/Y/240000 2016/0011269 4.780,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

4.780,00 1803901851 
G/50500/17210/

76280 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

Redacció del projecte 
executiu per a la segona 

fase de la cogeneració de 
l'EDAR del Maresme 

Nord 

17/Y/239960 2016/0011254 2.097,00 
Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat 

2.097,00 1803901852 
G/50500/17210/

46580 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

"Elaboració d'un material 
audiovisual que, en 

matèria de prevenció de 
residus, sigui una eina 

per explicar a les 
persones que prenen 

decisions, els criteris de 
la gestió òptima de 

residus (horitzó 2020)" 

17/Y/239833 2016/0011259 1.000,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

1.000,00 1803901880 
G/50500/17221/

46580 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Compra de sonòmetre 
per a l'oficina de serveis 

tècnics del Moianès 
17/Y/239127 2016/0011261 3.901,88 

Oficina Tècnica 
d'Avaluació i Gestió 

Ambiental 
3.901,88 1803901830 

G/50500/17220/
46780 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Moianès Convivència i 
Participació 

17/Y/240720 2016/0011322 5.679,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

5.679,00 1803901821 
G/60303/23110/

46580 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Mancomunitat 
de la Vall del 

Tenes 
P5809508D 

Pla estratègic de 
dinamització agrícola 

local 
17/Y/238175 2016/0011172 16.117,20 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

1.504,33 1803901530 
G/30102/43900/

46380 

Mancomunitat 
Intermunicipal 

Voluntària 
Segarrenca 

P0800045G 
Esdeveniments i 

Programes 
17/Y/238106 2016/0011014 5.000,00 

Oficina Activitats 
Esportives 

569,66 1803901745 
G/40400/34100/

46380 
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 
30 de setembre de 2018, que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels 
centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 

MILLORA DEL 
MATERIAL 

INVENTARIABLE 
D'EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 2017 

17/Y/237480 2016/0011014 1.873,71 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

244,88 1803901746 
G/40400/34200/

76280 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 
Redacció del projecte 

d'adequació acústica de 
l'Ateneu d'Avià 

17/Y/239114 2016/0011263 5.989,12 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

957,94 1803901823 
G/50500/17220/

46280 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 

COMPRA DE LAVABOS 
PORTÀTILS PER A 

MERCAT SETMANAL I 
FIRES 

17/Y/240172 2016/0011265 5.200,00 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
416,02 1803901785 

G/30300/43100/
46280 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 

PROJECTES DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I 

CONVIVÈNCIA 

17/Y/240693 2016/0011322 5.561,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

1.624,49 1803901817 
G/60303/23110/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 

MILLORA DEL 
MATERIAL 

INVENTARIABLE 
D'EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS A BAGÀ 

17/Y/237483 2016/0011014 1.873,71 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

193,89 1803901747 
G/40400/34200/

76280 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 
Bagà, projecció 

internacional i mediàtica 
17/Y/239489 2016/0011054 3.500,00 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
535,50 1803901831 

G/11200/92061/
46280 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 

Treballs forestals en les 
parcel·les no edificades i 
zones verdes de Castell 

de Montbui 

17/Y/240890 2016/0011285 7.591,44 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

2.112,48 1803901769 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

P0802300D 

Treballs forestals a les 
parcel·les no edificades i 

zones verdes de La 
Pineda 

17/Y/244118 2016/0011285 1.356,05 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

415,31 1803901780 
G/50405/17200/

46281 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 
MODERNITZACIÓ 

FULLETONS 
TURÍSTICS 

17/Y/240627 2016/0011344 2.000,00 
Oficina Tècnica de 

Turisme 
2,53 1803901793 

G/30201/43201/
46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 
Beques per prevenir el 
risc d'exclusió a Caldes 

d'Estrac 
17/Y/237594 2016/0011014 1.913,60 

Oficina Activitats 
Esportives 

1.521,06 1803901738 
G/40400/34100/

46281 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 

Projecte de marca ciutat 
per a la projecció 

internacional de Calella: 
fase 2 

17/Y/239480 2016/0011054 7.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

7.000,00 1803901832 
G/11200/92061/

46280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Finançament del servei 
d'inspecció i verificació 

d'activitats 
17/Y/238487 2016/0011316 1.115,00 Oficina Activitats 1.115,00 1803901799 

G/50300/15100/
46280 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 

Finançament en l'àmbit 
de la joventut a Calonge 

de Segarra 
17/Y/234973 2016/0011321 1.750,02 Oficina Pla Jove 211,53 1803901808 

G/60302/23110/
46280 

Ajuntament de 
Castell de 

l'Areny 
P0805600D 

MILLORA 
D'INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
D'EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS A 
CASTELL DE L'ARENY 

17/Y/237366 2016/0011014 3.594,73 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

19,85 1803901749 
G/40400/34200/

76281 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Educació ambiental de 
l'entorn fluvial del riu 
Ripoll a Castellar del 

Vallès. 

17/Y/239697 2016/0011257 2.500,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

134,23 1803901877 
G/50500/17221/

46280 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 

Programa sensibilització 
2017. Un primer pas per 

a l'educació al 
desenvolupament 

17/Y/239418 2016/0011053 10.000,00 
Oficina Cooperació 

al 
Desenvolupament 

6.163,13 1803901861 
G/11200/92400/

46280 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I Beques per l'Esport 17/Y/237597 2016/0011014 1.148,16 
Oficina Activitats 

Esportives 
364,66 1803901739 

G/40400/34100/
46281 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 
CERCA D'UN MUNICIPI 

PER FER UN 
AGERMANAMENT 

17/Y/239498 2016/0011054 1.800,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

766,05 1803901835 
G/11200/92061/

46280 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 
Professionalització de la 

Unió de Botiguers i 
Serveis de Centelles 

17/Y/240155 2016/0011265 2.500,00 
Gerència de 

Serveis de Comerç 
1.250,00 1803901700 

G/30300/43100/
46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 
Obertura de la franja 

perimetral a la 
urbanització Torre Vileta 

17/Y/244137 2016/0011285 26.691,63 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

2.307,32 1803901781 
G/50405/17200/

46281 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 
Obertura de la franja 

perimetral a la 
urbanització Santa Rosa 

17/Y/244151 2016/0011285 17.827,37 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

3.826,95 1803901782 
G/50405/17200/

46281 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 

Obertura de la franja 
perimetral a la 

urbanització Granja 
Garcia 

17/Y/244153 2016/0011285 26.555,82 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

6.434,81 1803901783 
G/50405/17200/

46281 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 

PROJECCIÓ EXTERIOR 
DE LES COLÒNIES 

TÈXTILS DEL 
LLOBREGAT COM A 

LIVING LAB CULTURAL 

17/Y/239482 2016/0011054 7.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

3.151,11 1803901836 
G/11200/92061/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F 

PROMOCIÓ I 
CONSTITUCIÓ 
D'ENTITATS I 

ASSOCIACIONS DEL 
MUNICIPI 

17/Y/240843 2016/0011322 2.478,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

2.478,00 1803901818 
G/60303/23110/

46280 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 

Obertura zona franja 
perimetral Sant Carles 

17/Y/240900 2016/0011285 7.605,94 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

597,14 1803901770 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Gerència de "Manresa 

Més Comerç" 
17/Y/240159 2016/0011265 4.500,00 

Gerència de 
Serveis de Comerç 

2.250,00 1803901701 
G/30300/43100/

46280 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 
Lloguer de lavabos 

mòbils per a les fires 
17/Y/240276 2016/0011265 2.500,00 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

535,84 1803901787 
G/30300/43100/

46280 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 
Obertura de la franja 

contra incendis de Can 
Parellada 

17/Y/240886 2016/0011285 43.376,83 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

776,73 1803901771 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 
Obertura de la franja 

perimetral Les Pedritxes 
17/Y/240875 2016/0011285 47.092,52 

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

16.306,66 1803901772 
G/50405/17200/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 

PROJECTE PER A LA 
MILLORA DE 

L'AÏLLAMENT ACÚSTIC 
DE LA SALA 

POLIVALENT JOAN 
CARLES AMAT 

17/Y/239126 2016/0011263 1.659,55 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

333,39 1803901827 
G/50500/17220/

46280 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 
Condicionament " Cal 
Sastre" per habitatge 

soci 
17/Y/238545 2016/0011316 24.000,00 Oficina d'Habitatge 317,44 1803901775 

G/50300/15100/
76280 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J Reedició 17/Y/238421 2016/0011045 1.443,78 
Servei Imatge 

Corp.,Dif.,Esdev.i 
Proj.Edit 

1.443,78 1803901724 
G/11100/92050/

46280 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J 
Esperit Emprenedor, 

autonomia i emancipació 
del jovent 

17/Y/234821 2016/0011321 1.750,02 Oficina Pla Jove 1.750,02 1803901809 
G/60302/23110/

46280 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 

Obertura de la franja 
perimetral de la 

urbanització de Sant 
Muç 

17/Y/240866 2016/0011285 20.480,35 
Oficina Tècnica 
Prev. Mpal. Inc. 
For. i Des. Ag 

229,11 1803901774 
G/50405/17200/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 
Elaboració del nou Pla 
Director de Cooperació 
per al Desenvolupament 

17/Y/239473 2016/0011053 18.000,00 
Oficina Cooperació 

al 
Desenvolupament 

0,10 1803901733 
G/11200/92400/

46280 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 

COM MILLORAR EL 
RECICLATGE I LA 

REDUCCIÓ DE 
RESIDUS 

17/Y/239646 2016/0011259 1.000,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

346,60 1803901879 
G/50500/17221/

46280 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D CAN PALAU 17/Y/240904 2016/0011285 12.548,67 

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

3.061,78 1803901776 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 

REFORMA I 
CONDICIONAMENT 
D'HABITATGES DE 

PROPIETAT 
MUNICIPAL 

17/Y/238550 2016/0011316 24.000,00 Oficina d'Habitatge 79,03 1803901777 
G/50300/15100/

76280 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Actuacions de millora de 
la sostenibilitat i 

ocupació de locals del 
comerç de la ciutat 

17/Y/240306 2016/0011265 3.000,00 
Servei Comerç 

Urbà 
2.043,46 1803901702 

G/30300/43100/
46280 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 

Pla de projecció 
internacional de Sant 

Feliu de Llobregat 
17/Y/239503 2016/0011054 18.000,00 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
1,00 1803901837 

G/11200/92061/
46280 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Materials esportius 
inventariables 2017 

17/Y/237448 2016/0011014 1.873,71 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

432,26 1803901752 
G/40400/34200/

76280 

Ajuntament de 
Sant Joan 

Despí 
P0821600D 

PLA DE DINAMITZACIÓ 
DE NAUS DELS 

POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE SANT 

JOAN DESPÍ I 
ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT 

17/Y/238337 2016/0011161 33.750,00 
Servei Teixit 

Productiu 
12.481,49 1803901758 

G/30103/43300/
46280 

Ajuntament de 
Sant Joan 

Despí 
P0821600D 

Millora del mercat 
municipal de venta no 

sedentària del barri 
Centre de Sant Joan 

Despí 

17/Y/240194 2016/0011265 3.000,00 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
1.897,30 1803901833 

G/30300/43100/
46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 

MILLORA 
D'INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES 
D'EQUIPAMENTS 

ESPORTIUS A SANT 
JULIÀ DE 

CERDANYOLA 

17/Y/237468 2016/0011014 3.594,73 
Oficina 

Equipaments 
Esportius 

34,40 1803901753 
G/40400/34200/

76281 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 

Activitats de promoció 
per la igualtat de gènere 

i d'orientació sexual 
17/Y/241079 2016/0011320 3.000,00 

Oficina de les 
Dones i LGTBI 

871,67 1803901801 
G/60301/23110/

46280 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C Beques esportives 17/Y/237644 2016/0011014 5.740,80 

Oficina Activitats 
Esportives 

5.740,80 1803901743 
G/40400/34100/

46281 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C InnoAlimenta 17/Y/238403 2016/0011161 19.179,00 
Servei Teixit 

Productiu 
13,86 1803901760 

G/30103/43300/
46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 
ADQUISICIÓ DE 
SONÒMETRES 

17/Y/239101 2016/0011261 3.913,35 
Oficina Tècnica 

d'Avaluació i Gestió 
Ambiental 

3.913,35 1803901444 
G/50500/17220/

46280 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 

DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL: CARNET 
INFANT, COMERÇ AMB 

VALOR, COMERÇ 
FANTÀSTIC i BOTIGA 

DE NADAL 

17/Y/240452 2016/0011265 9.000,00 
Servei Comerç 

Urbà 
1.078,97 1803901703 

G/30300/43100/
46280 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 

Promoció i difusió de la 
producció 

agroalimentària, 
ecològica i artesana a 

Sitges 

17/Y/240244 2016/0011265 3.000,00 
Oficina Mercats i 

Fires Locals 
96,98 1803901789 

G/30300/43100/
46280 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 
Tractament PNOED Urb. 

VALL DEL SOL 
17/Y/240892 2016/0011285 7.942,53 

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

313,81 1803901778 
G/50405/17200/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Centre de Recursos per 

emprenedors i 
microempreses (17220) 

17/Y/238393 2016/0011161 55.102,50 
Servei Teixit 

Productiu 
13.643,66 1803901759 

G/30103/43300/
46280 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 

Projecció internacional 
de la ciutat de Vic com a 
destí de convencions i 

congressos 
internacionals (17141) 

17/Y/239477 2016/0011054 7.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

7.000,00 1803901840 
G/11200/92061/

46280 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 
Instal·lació punts de llum 
als mercats de venda no 

sedentària (17153) 
17/Y/240254 2016/0011265 1.900,00 

Oficina Mercats i 
Fires Locals 

1.900,00 1803901790 
G/30300/43100/

46280 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F CONEIXEM EUROPA 17/Y/239495 2016/0011054 2.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

1.879,00 1803901841 
G/11200/92061/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 
Ampliació Pla 
d'Ambaixadors 

17/Y/239493 2016/0011054 7.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

22,05 1803901843 
G/11200/92061/

46280 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 

Avaluació del Pla de 
Projecció Exterior 2014-

2017 
17/Y/239476 2016/0011054 3.000,00 

Oficina d'Europa i 
Estratègia 

Internacional 
1.425,00 1803901845 

G/11200/92061/
46280 

Ajuntament del 
Pont de 

Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 
OBERTURA FRANJA 
PERIMETRAL A CAN 

RIERA (SEGONA FASE) 
17/Y/240876 2016/0011285 21.349,32 

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

0,01 1803901779 
G/50405/17200/

46280 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Redacció d'un Pla de 
projecció internacional 

17/Y/239478 2016/0011054 12.000,00 
Oficina d'Europa i 

Estratègia 
Internacional 

7.200,00 1803901846 
G/11200/92061/

46280 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 

PLA D'USOS DELS 
EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS I EL NOU 
EDIFICI VERDAGUER 

17/Y/240861 2016/0011322 5.300,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

678,26 1803901820 
G/60303/23110/

46280 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C Salut emocional 17/Y/247304 2016/0011322 3.228,00 

Servei de 
Convivència, 
Diversitat i 
Participació 
Ciutadana 

704,25 1803901822 
G/60303/23110/

46580 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

SUPORT I FOMENT DE 
L'EMPRENEDORIA I 
DEL CREIXEMENT 

EMPRESARIAL DEL 
MARESME. ANY 2017 

17/Y/238358 2016/0011161 125.411,25 
Servei Teixit 

Productiu 
16.493,58 1803901761 

G/30103/43300/
46580 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

Continuïtat projecte 
d'internacionalització 
sector alimentari en el 

mercat alemany 

17/Y/238392 2016/0011161 28.809,00 
Servei Teixit 

Productiu 
12.753,47 1803901762 

G/30103/43300/
46580 

Consell 
Comarcal del 

Maresme 
P5800008D 

EL MARESME PER 
L'ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA. ANY 2017 

17/Y/238187 2016/0011172 15.750,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

8.737,10 1803901905 
G/30102/43900/

46580 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

POTENCIALITAT DELS 
POLÍGONS 

INDUSTRIALS DEL 
MOIANÈS 

17/Y/238329 2016/0011161 14.330,80 
Servei Teixit 

Productiu 
1.029,42 1803901763 

G/30103/43300/
46580 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

SEGONA FASE 
D'ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ 
AMBIENTAL A LES 

ESCOLES DEL 
MOIANÈS 

17/Y/239839 2016/0011259 1.000,00 
Oficina Tècnica 

d'Educació i 
Promoció Ambiental 

726,00 1803901881 
G/50500/17221/

46580 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

Implantació del Pla 
comarcal de cultura/Pla 
director de l'Ecomuseu 

del Moianès 

17/Y/238161 2016/0011172 16.200,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

5.117,56 1803901855 
G/30102/43900/

46580 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Consell 
Comarcal del 

Moianès 
P0800317J 

REDACCIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC DEL 
MOIANÈS U DEL 

PROGRAMA 
ACTUACIÓ COMARCAL 

2017-2019 

17/Y/238188 2016/0011172 16.025,72 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

14.195,41 1803901906 
G/30102/43900/

46580 

Consell 
Comarcal del 

Vallès Oriental 
P5800010J 

Programa 
d'assessorament per la 

petita empresa 
agroalimentària: eines 

pràctiques per millorar la 
gestió econòmica i 
decidir el model de 

negoci 

17/Y/238380 2016/0011161 13.770,00 
Servei Teixit 

Productiu 
6.885,00 1803901764 

G/30103/43300/
46580 

Consorci de la 
Vall del Ges, 
Orís i Bisaura 

P0800157J 
SERVEI D'EMPRESA I 

EMPRENEDORIA 
17/Y/238356 2016/0011161 49.687,50 

Servei Teixit 
Productiu 

917,99 1803901765 
G/30103/43300/

46780 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació Codi XGL 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable 
(núm. doc. 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Consorci de la 
Vall del Ges, 
Orís i Bisaura 

P0800157J 

PROGRAMA 
D'ACOMPANYAMENT 
PER A MILLORAR LA 
COMUNICACIÓ DE 

L'EMPRESA 

17/Y/238387 2016/0011161 20.250,00 
Servei Teixit 

Productiu 
71,40 1803901766 

G/30103/43300/
46780 

Consorci per a 
la Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 

CREACIÓ DE 
L'OFICINA 

EMPRESARIAL DEL 
MOIANÈS (3a fase) 

17/Y/238391 2016/0011161 15.107,86 
Servei Teixit 

Productiu 
1.407,46 1803901767 

G/30103/43300/
46780 

Consorci per a 
la Promoció de 
Municipis del 

Moianès 

Q5856406C 
Esdeveniment: Esports 

42- Mou-te per la 
comarca- 

17/Y/237839 2016/0011014 3.374,00 
Oficina Activitats 

Esportives 
692,00 1803901744 

G/40400/34100/
46780 

Mancomunitat 
de la Vall del 

Tenes 
P5809508D 

Pla estratègic de 
dinamització agrícola 

local 
17/Y/238175 2016/0011172 16.117,20 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

1.504,33 1803901530 
G/30102/43900/

46380 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
del Cardener 

P0800313I 
BANC DE RECURSOS 

SUPRAMUNICIPAL 
17/Y/238213 2016/0011172 7.875,00 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

931,63 1803901856 
G/30102/43900/

46380 
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Quart. REVOCAR els ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 31 de març de 
2018 que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels centres gestors, els 
quals s’incorporen a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. exp. 

SIGC 
Centre 
gestor 

Import 
revocació 

(EUR) 

Operació 
comptable  

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Bigues i 

Riells 
P0802300D  

Festival 
Internacional 

de Música 
Clàssica de 

Bigues i Riells 

5.000,00 17/Y/239368 2016/0011264 
Oficina de 

Difusió 
Artística 

 2.372,12 
Import pagat 

indegudament  
G/40103/33410/46280 

Ajuntament 
de Sant 

Quirze del 
Vallès 

P0823800H 

Sensibilització 
per al foment 
de la bicicleta 
com a mitjà 
de transport 
alternatiu al 

cotxe 

1.000,00 17Y239808 2016/0011259 

Oficina 
Tècnica 

d'Educació 
i Promoció 
Ambiental 

885,89 1803900727 G/50500/17221/46280 
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Cinquè. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de justificació fins al 
31 de març de 2018 que s’indiquen a continuació, d’acord amb els informes dels 
centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Codi XGL 
Núm. exp. 

SIGC 
Centre gestor 

Import 
renúncia 

(EUR) 

Operació 
comptable  

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de la 

Palma de 
Cervelló 

P5831301F Petit Mercat 2.000,00 17Y240235 2016/0011265 
Of de Mercats 
i Fires Locals 

203,15 1803901046 G/30300/43100/46280 

Ajuntament 
de les 

Cabanyes 
P0802700E 

Sistema 
d'aigua 
calenta i 

calefacció al 
Camp de 

futbol 

3.594,73 17Y237339 2016/0011014 
Oficina 

d'Equipaments 
Esportius 

1,03 1803900472 G/40400/34200/76281 

Ajuntament 
de 

Palafolls 
P0815400G 

Solucions 
d'administració 

digital a 
Palafolls 

9.000,00 17/Y/239567 2016/0011218 

Direcció de 
Serveis de 

Tecnologies i 
Sistemes 

Corporatius 

2.002,96 1803900643 G/14200/49100/46280 

Ajuntament 
de Sant 
Feliu de 

Llobregat 

P0821000G 

Pla 
d'emergència i 

seguretat el 
recinte firal 

4.000,00 17Y240240 2016/0011265 
Of de Mercats 
i Fires Locals 

1.962,29 1803900932 G/30300/43100/46280 

Ajuntament 
de Santa 
Perpètua 

de Mogoda 

P0826000B Neteja i difusió 2.000,00 17Y240193 2016/0011265 
Of de Mercats 
i Fires Locals 

475,40 1803900935 G/30300/43100/46280 
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Sisè. ESTABLIR que el reintegrament dels imports pagats i no justificats que s’indica a 
continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres subvencions 
de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. Sense perjudici de 
l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària al 
compte de la Diputació de Barcelona. 
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Ens destinatari Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
pagat per 
avançat 
(EUR) 

Import 
baixa 
(EUR) 

Import a 
reintegra
r (EUR) 

Codi XGL Observacions 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

Festival Internacional 
de Música Clàssica 
de Bigues i Riells 

5.000,00 5.000,00 2.372,12 2.372,12 
17/Y/2393

68 
Reintegrament de la part de l’ajut pagada 

indegudament 

Consell Comarcal 
del Maresme 

El Maresme per 
l’economia social i 
solidaria, any 2017 

15.750,00 7.875,00 8.306,05 431,05 
17/Y/2381

8 

Aquesta actuació tenia un import atorgat de 
15.750 €, per tant, l’ens havia de justificar 26.250 
€, d’acord amb les condicions del recurs. L'ens 
finalment ha justificat un total de 12.406,58 € i, 

per tant, ha de percebre una subvenció de 
7.443,94 €. L'entitat havia percebut una bestreta 
de 7.875, 00 €; per tant, ha de retornar 431,05 € 

Consell Comarcal 
del Moianès 

REDACCIÓ DEL 
PLA ESTRATÈGIC 
DEL MOIANÈS U 
DEL PROGRAMA 

ACTUACIÓ 
COMARCAL 2017-

2019 

16.025,72 8.012,86 14.195,41 6.182,55 
17/Y/2381

88 

Aquesta actuació tenia un import atorgat de 
16.025,72 €, per tant, l’ens havia de justificar 
26.709,53 €, d’acord amb les condicions del 

recurs. L'ens finalment ha justificat un total de 
3.050,51 € i, per tant, ha de percebre una 

subvenció de 5.084,18 €. L'entitat havia percebut 
una bestreta de 8.012,86 €; per tant, ha de 

retornar 6.182,55 € 
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Setè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i ESTABLIR que, d’acord amb l’article 41.3 del règim del Catàleg de serveis de l’any 
2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva.” 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2017 (exp. núm. 2017/0002799).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 30 de 

març de 2017, va aprovar el Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2017, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(AJG 109/17). 

 
2. La quantia total d'aquest programa és de 15.000.000,00 euros. 

 
3. L'objecte del programa es realitza mitjançant l'atorgament de recursos econòmics 

dins la línia de suport per a la garantia del benestar social (línia 1), gestionada per 
la Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació. 

 
4. Els municipis de fins a 1.000 habitants que no podien destinar recursos econòmics 

a cap actuació de les incloses en la referida línia 1, van poder acollir-se a la línia 
de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2), gestionada per la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local de la Diputació. 

 
5. En aquest sentit, la Presidència de la Diputació de Barcelona, per decret núm. 

8016/17, de 27 de juliol de 2017, va aprovar la modificació dels ajuts atorgats a 34 
ajuntaments que així ho van sol·licitar, en el sentit de canviar l’ajut a la línia 2. 

 
6. D’acord amb els articles 15 i 16 del règim del programa, el període d’execució dels 

ajuts comprenia de l’1 de gener al 31 de desembre de 2017, mentre que el de 
justificació va finalitzar el 30 d’abril de 2018. 

 
7. Mitjançant decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona (D 13034/17, de 

14 de desembre de 2017, i D 13555/17, de 21 de desembre de 2017), es van 
ampliar els terminis d’execució i de justificació dels ajuts atorgats dins les dues 
línies de suport fins al 30 de juny de 2018 i fins al 30 de setembre de 2018, 
respectivament. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 
8. Vist l’article 19 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

“ 
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació de despeses, el centre 

gestor ha de promoure l’aprovació de la liquidació provisional i habilitar un 
termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació en el 
BOPB per tal de presentar la justificació pendent o al·legar el que s’estimi 
pertinent. 

 
2. Transcorregut el termini anterior, el centre gestor ha de promoure l’aprovació 

de la liquidació definitiva i la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats. 
 

3. Els actes administratius de liquidació s’han de notificar a tots els ens 
destinataris en el termini màxim de deu dies des que són aprovats.” 

 
9. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona de 7 de novembre de 2018 (D 11772/18), es va 
aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest programa, que incloïa els ajuts 
que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven pendents de proposar el 
pagament a 4 d’octubre de 2018; i s’habilitava un període d’audiència de quinze 
dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens 
destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i 
al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels imports no justificats. En la liquidació provisional no 
es va incloure cap ajut de la línia 2, en haver-se pagat la totalitat dels ajuts de la 
línia. 

 
10. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 9 de 

novembre de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb 
l’informe emès pel centre gestor en data 11 de desembre de 2018, es constata el 
següent: 

 
 Existeix un ajut que no s’ha justificat per la seva totalitat, i al qual l’ens 

destinatari tampoc no han renunciat; per tant, s’ha de revocar. 
 Existeixen dos ajuts als quals els ens destinataris han renunciat parcialment. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 19 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del Programa 

complementari per a la garantia del benestar social 2017. 
2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, 

de 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per 
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decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 
d’octubre de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
la creació de programes complementaris. 

 
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 liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari per a 
la garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon. REVOCAR l’ajut concedit en el marc del Programa complementari per a la 
garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que 
s’indica a continuació, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

 Import 
revocació 

(EUR)  
Codi XGL  

Operació 
comptable 
(Núm. doc. 

Valor 
agrupat)" 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de Bellprat 

P0802100H 2017/0002799 6.690,31 6.690,31 17/X/236114 1803901873 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts concedits en el marc del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2017 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” que s’indiquen a continuació, d’acord amb l’informe emès pel 
centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
renúncia 

(EUR) 
Codi XGL 

Operació 
comptable 

 
(Núm. doc. 

Valor 
agrupat) 

Aplicació 
pressupostària 

Centre 
gestor 

Ajuntament 
de 

Matadepera 
P0811900J 2017/0002799 32.811,76 0,01 17/X/235897 1803901874 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 2017/0002799 15.370,77 13.435,83 17/X/235955 1803901875 G/60101/23100/46264 

Gerència de 
Serveis de 
Benestar 

Social 
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Quart. NOTIFICAR el present dictamen als ens locals afectats.” 
 
Servei de Contractació 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte 
formalitzat amb l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA 
SME, en el sentit d’augmentar el pressupost màxim de licitació corresponent a 
l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre, relatiu a la contractació 
conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 
núm. 2016/0006577).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 24 de novembre de 
2016, es va aprovar l'expedient de contractació conjunta promogut per la Subdirecció 
de Logística, relatiu a la prestació del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits: 
 

- Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
- Institut del Teatre 

 
I la tramitació de la contractació, subjecta a regulació harmonitzada, de forma 
ordinària, per procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri 
d’adjudicació. 
 
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 
unitaris, es va fixar en la quantitat biennal (2 anys) de 10.504.904,00 €, més 
2.206.029,84 € en concepte de 21% d’IVA.  
 
La distribució del pressupost entre els diferents va ser la següent: 
 

Ens 
Pressupost màxim biennal 
(2 anys) IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 145.032,03 

ORGT 10.353.095,11 

Institut del Teatre 6.776,86 

TOTAL 10.504.904,00 

 
2. Per acord de la Junta de Govern, pres en sessió de data 30 de març de 2017, es va 
adjudicar la contractació de referència a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
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Y TELÉGRAFOS, SA SME (NIF A83052407), pels imports unitaris oferts i d’acord amb 
la seva oferta.  
 
Així mateix es va determinar que la despesa biennal generada per l’adjudicació, de 
12.679.251,02 € (IVA inclòs), es desglossava d’acord amb el següent detall:   
 

- Pel que fa a la Diputació de Barcelona, una despesa de 145.014,52 €  
- Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, una despesa de 12.527.245,08 €  
- Pel que fa a l’Institut del Teatre, una despesa de 6.991,42 €  

 
3. Es va formalitzar el corresponent contracte en data 26 de juliol de 2017, amb data 
d’inici de vigència de 2 d’octubre de 2017 i per un termini de dos anys i sis mesos, 
prèvia constitució a la Tresoreria d’aquesta Diputació, el dia 24 de febrer de 2017, 
d’una garantia definitiva de 525.245,20 €, mitjançant valors de l’entitat BBVA 
(assentament 1000025494).  
 
4. El subdirector de Logística i la directora d’Edificació i Logística han signat un ofici, 
en data 4 de desembre de 2018, la part del qual que interessa es transcriu a 
continuació: 
 

“ [...] 
 
Sol·licitem modificació del contracte per al contracte del servei, social i ambientalment 
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (exp. 
2010/0000764), adjudicat a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA SME (d’ara 
endavant, CORREOS), en el sentit d’incrementar els pressupostos màxims de licitació 
aprovats per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i a l’Institut del Teatre. Aquest 
contracte va tenir el 2 d’octubre de 2017 com a data efectiva d’inici. 
 
El contracte preveu, en la seva clàusula 2.3 del PCAP, la possibilitat de modificar a l’alça 
fins el 40% del pressupost màxim de licitació (IVA exclòs) si aquest resulta insuficient. Els 
ens adherits, en el seu cas, faran arribar la proposta de modificació a la Diputació, que 
tramitarà la corresponent modificació contractual. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) ha tramès a la Subdirecció de Logística un 
informe de 4 de desembre on es comunica el següent: 

 
“Malgrat que la implementació de la notificació electrònica que ha dut a terme aquest 
Organisme ha rebaixat el nombre d'enviaments postals, no ha estat suficient per 
compensar l'augment que s'ha produït al ser necessari, d'acord amb l'establert a l’article 
102.3 de la LGT, notificar de forma expressa la inclusió en el padró de la primera 
liquidació de l'IVTM quan es produeix la baixa en el padró d’un municipi i alta en el padró 
d’un altre, motivada per una transferència o bé per un canvi de domicili del vehicle i 
l'augment del nombre de notificacions de les provisions de constrenyiment d'impostos 
com l'IVTM i l'IBI.  
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D'octubre de 2016 a setembre de 2017, aquest Organisme va emetre un total 
d’1.767.111 notificacions administratives, mentre que d'octubre de 2017 a setembre de 
2018, s'han emès 1.841.859, prop de 75.000 notificacions administratives més.  
 
S'estima que un increment del pressupost del contracte en un import de 2.000.007,53 
euros (IVA inclòs) hauria de ser suficient ateses les previsions que es poden dur a terme 
ara mateix.” 

 
Igualment, l’Institut del Teatre ha tramès a la Subdirecció de Logística un informe de 21 de 
novembre on es comunica el següent: 
 

“En la prestació de servei en el decurs de l’any 2018 s’ha observat que l’import màxim 
estimatiu previst per l’Institut del Teatre en l’expedient 2016/0006577 (2016/116) és 
insuficient per poder fer front a la despesa derivada de la contractació de referència pels 
següents motius: 

 
a) L’Institut del Teatre encara no ha posat en funcionament les notificacions 

electròniques prevista per a l’any 2018, fet que hagués suposat una reducció de la 
despesa. 

b) L’increment d’activitats com són congressos, seminaris, cursos, etc. que han 
derivat actes administratius objecte de notificacions. 

c) L’increment de contractació laboral de docents i de suport a la docència que han 
derivat actes administratius objecte de notificacions. 

 
En aquest sentit, us sol·licitem una ampliació de la despesa inicialment prevista per 
import de TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS (3.280,00€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 222.01/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre dels 
exercicis 2018 i 2019, amb el desglossament següent: 
 

Exercici Import (IVA inclòs) 

2018 800,00€ 

2019 2.480,00€ 

TOTAL 3.280,00€ 

 
...” 

 
L’import que l’ORGT indica que necessita augmentar és de 2.000.007,53 € IVA inclòs. 
Descomptat el 21% d’IVA resulta 1.652.898,79 € el que representa el 15,97% del seu 
pressupost de licitació i per tant no supera el límit del 40%. 
 
L’import que l’Institut del Teatre indica que necessita augmentar és de 3.280,00 IVA inclòs, 
Descomptat el 21% d’IVA resulta 2.710,84 €, el que representa exactament el 40% del 
pressupost de licitació. 
 
Un cop comprovat que les modificacions demanades en cap cas superen el límit del PCAP, 
els imports de l’ampliació s’han d’imputar, respectivament: 

 

 a l’aplicació pressupostària 222.01/932 dels exercicis 2018 i 2019, pel que fa a 
l’import de l’ORGT. 
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 a l’aplicació pressupostària 222.01/990 dels exercicis 2018 i 2019, pel que fa a 
l’import de l’Institut del Teatre.” 

 
5. El legals representants de l’empresa contractista han donat la seva conformitat a la 
modificació proposada per escrit de data 27 de setembre de 2018.  
 
Fonaments jurídics 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. La clàusula 1.3) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació (PCAP) fixa el pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat 
en termes de preus unitaris, en la quantitat biennal de 10.504.904,00 €, més 
2.206.029,84 € en concepte de 21% d’IVA i amb la distribució següent: 
 

Ens 
 

Pressupost màxim biennal 
(2 anys) IVA exclòs 

Diputació de Barcelona 145.032,03 

ORGT 10.353.095,11 

Institut del Teatre 6.776,86 

TOTAL 10.504.904,00 

 
3. La clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació (PCAP) fixa com a valor estimat del contracte l’import de 25.211.769,60 €, 
(IVA exclòs), detallat de la manera següent: 
 

Vigència inicial:  10.504.904,00 € 

Pròrroga:   10.504.904,00 € 

Modificacions: En els termes de la clàusula 2.3 del present plec 4.201.961,60 € 

Valor estimat 25.211.769,60 € 

 
4. La clàusula 2.3) del PCAP estableix:  

 
“El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en el Títol V del Llibre I del TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text 
legal. L’encarregada de tramitar qualsevol modificació serà la Diputació de Barcelona. 
 
En aquest cas es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, 
d’acord amb les condicions, abast i límits següents: 
 
En haver-se formulat el pressupost màxim de licitació en termes de preus unitaris, la 
modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça, al 40% del pressupost màxim 
de licitació, IVA exclòs, en cas que el pressupost màxim que consta a la clàusula 1.3 del 
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present plec sigui insuficient per atendre les necessitats de la Diputació i resta d’entitats 
adherides. 
 
Si és necessari, els ens adherits faran arribar al responsable del contracte la proposta de 
modificació. En tots els casos serà la Diputació de Barcelona qui tramitarà la corresponent 
modificació contractual. 
 
[...]” 

 
5. La despesa pluriennal generada per la modificació de referència, en afectar a 
exercicis futurs, s’ha de condicionar a l’existència de consignació adequada i suficient 
en els corresponents pressupostos. 
 
6. L’article 211 del TRLCSP prescriu que s’ha de donar audiència al contractista en el 
procediment que s’instrueix per adoptar acords relatius a la interpretació, modificació i 
resolució d’un contracte. En haver donat el contractista la seva conformitat a la 
modificació proposada, es dona per realitzat aquest tràmit. 

 
7. L’article 99.3 del TRLCSP estableix que s’ha de reajustar la garantia definitiva com a 
conseqüència de les modificacions dels contractes. En aquest cas s’ha d’ampliar en la 
quantitat de 82.780,48 € que resulta d’aplicar el 5% a 1.655.609,63 € (IVA exclòs), que 
és l’import de la modificació.  
 
8. L’article 219 del TRLCSP, en relació amb el 156 del mateix text, estableix que les 
modificacions dels contractes s’han de formalitzar en document administratiu. 

 
9. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 
delegació del Ple, segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048, de data 
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. MODIFICAR el contracte, formalitzat el 26 de juliol de 2017 amb l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME (NIF A83052407), 
adjudicat pels imports unitaris oferts i corresponent a la contractació relativa a la 
prestació del servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits: 
 

- Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 
- Institut del Teatre 
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en sentit d’augmentar el pressupost màxim de licitació en la quantitat d’1.655.609,63 € 
(IVA exclòs), de la qual 1.652.898,79 € corresponen a Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) i 2.710,84 € corresponen a l’Institut del Teatre. 
 
Segon. Determinar que la despesa generada per la modificació de referència, de 
2.003.287,53 (IVA inclòs), s’imputarà de la següent manera: 
 
2.000.007,53 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 222.01/932 dels 
exercicis 2018 i 2019 de l’ORGT. 
 
3.280,00 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 222.01/990 dels 
exercicis 2018 i 2019 de l’Institut del Teatre. 
 
amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
Tercer. COMUNICAR la present resolució a l’empresa contractista per tal que en el 
termini de quinze dies naturals, i abans de la formalització del contracte, constitueixi a 
la Tresoreria d’aquesta Diputació la quantitat de 82.780,48 €, en concepte d’ampliació 
de la garantia definitiva del contracte que l’esmentada empresa va constituir el dia 24 
de febrer de 2017, per tal de respondre de les obligacions que li corresponen,  
 
Quart. COMUNICAR a l’empresa contractista que, dins el termini dels 15 dies hàbils 
següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present resolució, els seus 
legals representants hauran de formalitzar el corresponent contracte. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA SME.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació conjunta relatiu al subministrament d’energia elèctrica en diferents 
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el 
seu sector públic, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada i 
aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, dividit en 2 lots: mitjana i baixa tensió, 
per període de 4 anys i per un import total de 18.111.264,80 € (exp. núm. 
2018/0011507).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Subdirecció de Logística ha promogut l’expedient de contractació conjunta 

consistent en el del subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i 
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recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector 
públic que es detallen a continuació: 
 

Ens NIF Lots 

Diputació de Barcelona P-0800000-B Lots 1 i 2 

Institut del Teatre  P-5800024-A Lots 1 i 2 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
de Terrassa 

P-5800037-C Lot 1 

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa de Caritat 

P-5800017-E Lots 1 i 2 

Xarxa Audiovisual Local, SL  B-65908337 Lot 2 

Consorci del Patrimoni de Sitges P-5800036-E Lots 1 i 2 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona 

P-5800029-J Lot 2 

Organisme de Gestió Tributària  P-5800016-G Lot 2 

 
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 

 

Lot 1 
Subministrament elèctric de mitjana tensió (MT) 
Tarifes 6.1A i 3.1A 

Lot 2 
Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 

 
2. El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus 

unitaris, es fixa en la quantitat per 4 anys i per als dos lots de 18.111.264,80 €, IVA i 
impost d’electricitat inclosos d’acord amb el següent detall: 

 
- L’impost d’electricitat és 5,11269632%, i ascendeix a la quantitat de 

728.045,00 €. 
 
- L’IVA que correspon aplicar és el 21%, i ascendeix a la quantitat de 

3.143.277,35 €. 
 

El pressupost desglossat per lots és el següent: 
 

LOT 1: MITJA TENSIÓ 
    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 5.785.219,60 295.780,71 1.277.010,07 7.358.010,38 

Institut del Teatre  978.671,73 50.036,51 216.028,73 1.244.736,97 

Consorci del Centre de 
Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa 

192.269,35 9.830,15 42.440,89 244.540,39 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa Caritat 

842.581,71 43.078,64 185.988,67 1.071.649,02 
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Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Consorci del Patrimoni de 
Sitges 

458.904,27 23.462,39 101.297,00 583.663,66 

TOTAL 8.257.646,66 422.188,40 1.822.765,36 10.502.600,42 

 
LOT 2: BAIXA TENSIÓ 

    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 3.229.008,71 165.089,41 712.760,61 4.106.858,73 

Institut del Teatre  47.907,01 2.449,34 10.574,83 60.931,18 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa Caritat 

200.543,64 10.253,19 44.267,34 255.064,17 

Xarxa Audiovisual Local, SL 384.907,62 19.679,16 84.963,22 489.550,00 

Consorci del Patrimoni de 
Sitges 

81.584,46 4.171,16 18.008,68 103.764,30 

Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim 

934.694,86 47.788,11 206.321,42 1.188.804,39 

Organisme de Gestió 
Tributària 

1.103.649,49 56.426,23 243.615,89 1.403.691,61 

TOTAL 5.982.295,79 305.856,60 1.320.511,99 7.608.664,38 

 
3. El tipus de licitació de la present licitació s’estableix d’acord amb els següents preus 

unitaris màxims, impost sobre electricitat i IVA exclosos, expressats en €/MWh en 
funció de cadascun dels lots: 
 
LOT 1: Mitjana Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A ) 
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 1 (MC) 

2,800 €/MWh 

LOT 2: Baixa Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 
2.0DHA):   
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 2 (MC) 

3,000 €/MWh 

 
4. La Subdirecció de Logística ha redactat l’Acte d’iniciació i el PPTP, i el Servei de 

Contractació el PCAP que ha de regir la contractació de referència. 
 
5. L‘Acte d’iniciació esmentat justifica les necessitats administratives a satisfer, la 

idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del procediment, la divisió en lots, 
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del criteri d’adjudicació i de la resta de requeriments recollits 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 (LCSP) estan acreditats a 
l’expedient. 

 
6. L’Institut del Teatre, el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 

Terrassa, el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de 
Caritat, la Xarxa Audiovisual Local, SL, el Consorci del Patrimoni de Sitges, el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària s’adhereixen a la contractació conjunta amb la Diputació de 
Barcelona del subministrament elèctric i autoritzen la corresponent despesa amb 
càrrec als seus pressupostos. 
 

Fonaments de dret 

 

1. Aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert i adjudicació amb un 
únic criteri d’adjudicació: el preu, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, en estar perfectament definides 
tècnicament les prestacions que constitueixen el seu objecte, en els termes que 
consten en el Plec de prescripcions tècniques particulars. 

 
2. La despesa de 18.111.264,80€, IVA i impost sobre l’electricitat inclosos, derivada 

d’aquesta contractació, es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
LOT 1: Mitja tensió 
 

 Respecte la Diputació de Barcelona, la despesa de 7.358.010,38 €, IVA i 
impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 1.160.899,98 10410 92020 22100 

2020 1.793.590,48 10410 92020 22100 

2021 1.847.398,20 10410 92020 22100 

2022 1.902.820,14 10410 92020 22100 

2023 653.301,58 10410 92020 22100 

 

 Respecte l’Institut del Teatre la despesa de 1.244.736,97 €, IVA i impost sobre 
l’electricitat inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 222.01/99020 del seu 
pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  
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Exercici Import 

2019 196.386,67 

2020 303.417,40 

2021 312.519,92 

2022 321.895,52 

2023 110.517,46 

 

 Respecte el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa la despesa de 244.540,39 €, IVA i impost sobre l’electricitat inclosos a 
càrrec de l‘aplicació pressupostària 22100 del seu pressupost, d’acord amb el 
següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 37.987,44 

2020 58.690,59 

2021 60.451,31 

2022 62.033,19 

2023 25.377,86 

 

 Respecte el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa 
Caritat la despesa de 1.071.649,02 € IVA i impost sobre l’electricitat inclosos a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1.33455.22100 del seu pressupost, d’acord 
amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 169.077,96 

2020 261.225,45 

2021 269.062,20 

2022 277.134,06 

2023 95.149,35 

 
 

 Respecte el Consorci del Patrimoni de Sitges la despesa de 583.663,66 € IVA i 
impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 
333.22100 del seu pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 92.086,73 € 

2020 142.274,00 € 

2021 146.542,22 € 

2022 150.938,50 € 

2023 51.822,21 € 
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LOT 2: Baixa tensió 
 

 Respecte la Diputació de Barcelona, la despesa de 4.106.858,73 € IVA i impost 
sobre l’electricitat inclosos anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
o Dins del pressupost 2019: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

12.000,00 10410 17232 22100 

46.295,67 10410 33310 22100 

404.486,44 10410 92020 22100 

22.168,07 10410 93312 22100 

16.480,00 10410 93313 22100 

25.000,00 10410 93314 22100 

3.519,47 40200 33210 22100 

18.393,82 50100 45300 22100 

264,00 50200 33600 22100 

84.504,25 50400 17230 22100 

5.162,28 50500 17221 22100 

9.680,00 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2020: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.540,00 10410 17232 22100 

71.526,81 10410 33310 22100 

624.931,55 10410 92020 22100 

34.249,67 10410 93312 22100 

25.461,60 10410 93313 22100 

38.625,00 10410 93314 22100 

5.437,58 40200 33210 22100 

28.418,45 50100 45300 22100 

407,88 50200 33600 22100 

130.559,07 50400 17230 22100 

7.975,72 50500 17221 22100 

14.955,60 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2021: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 10410 17232 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

73.672,61 10410 33310 22100 

643.679,50 10410 92020 22100 

35.277,16 10410 93312 22100 

26.225,45 10410 93313 22100 

39.783,75 10410 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 50500 17221 22100 

15.404,27 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2022: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.669,09 10410 17232 22100 

75.882,79 10410 33310 22100 

662.989,88 10410 92020 22100 

36.335,47 10410 93312 22100 

27.012,21 10410 93313 22100 

40.977,26 10410 93314 22100 

5.768,73 40200 33210 22100 

30.149,13 50100 45300 22100 

432,72 50200 33600 22100 

138.510,12 50400 17230 22100 

8.461,44 50500 17221 22100 

15.866,40 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2023: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

6.753,05 10410 17232 22100 

26.053,09 10410 33310 22100 

227.626,53 10410 92020 22100 

12.475,18 10410 93312 22100 

9.274,19 10410 93313 22100 

14.068,86 10410 93314 22100 

1.980,60 40200 33210 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

10.351,20 50100 45300 22100 

148,57 50200 33600 22100 

47.555,14 50400 17230 22100 

2.905,09 50500 17221 22100 

5.447,46 14302 93300 22100 

 

 Respecte l’Institut del Teatre la despesa de 60.931,18 €, IVA i impost sobre 
l’electricitat inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 222.01/99020 del seu 
pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 9.613,33 

2020 14.852,60 

2021 15.298,18 

2022 15.757,12 

2023 5.409,95 

 

 Respecte el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Casa Caritat la despesa de 255.064,17 € IVA i impost sobre l’electricitat inclosos 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 1.33455.22100 del seu pressupost, d’acord 
amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 40.242,41 

2020 62.174,51 

2021 64.039,75 

2022 65.960,93 

2023 22.646,57 

 

 Respecte la Xarxa Audiovisual Local, SL la despesa de 489.550,00 € IVA i 
impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 
LB1BB/01-Subministraments continus, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 77.238,08 

2020 119.332,83 

2021 122.912,82 

2022 126.600,20 

2023 43.466,07 
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 Respecte el Consorci del Patrimoni de Sitges la despesa de 103.764,30 € IVA 
i impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 
333.22100 del seu pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 16.371,28 

2020 25.293,61 

2021 26.052,42 

2022 26.833,99 

2023 9.213,00 

 

 Respecte el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
la despesa de 1.188.804,39 € IVA i impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 333.22100 del seu pressupost, d’acord amb el següent 
desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 213.117,30 

2020 290.549,92 

2021 299.266,42 

2022 308.244,41 

2023 77.626,34 

 

 Respecte l’Organisme de Gestió Tributària la despesa de 1.403.691,61 € IVA i 
impost sobre l’electricitat inclosos del seu pressupost, d’acord amb el següent 
desglossament: 

 

Exercici Import 

2019 221.465,51 

2020 342.164,22 

2021 352.429,16 

2022 363.002,03 

2023 124.630,69 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació del 
preu ofert per l’empresa contractista, es disposarà la despesa pel total aprovat, 
per fer front al possible increment de consum d’energia elèctrica respecte les 
previsions inicials o increment de preu dels conceptes regulats d’execució del 
pressupost. 
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3. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern, d’acord 
amb el que preveu l’apartat 3.1.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, 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 a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR i DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació de 
l'expedient de contractació conjunta, promoguda per la Subdirecció de Logística, 
consistent en el del subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes 
de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic que 
es detallen a continuació: 

 
Ens NIF Lots 

Diputació de Barcelona P-0800000-B Lots 1 i 2 

Institut del Teatre  P-5800024-A Lots 1 i 2 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
de Terrassa 

P-5800037-C Lot 1 

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa de Caritat 

P-5800017-E Lots 1 i 2 

Xarxa Audiovisual Local, SL  B-65908337 Lot 2 

Consorci del Patrimoni de Sitges P-5800036-E Lots 1 i 2 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona 

P-5800029-J Lot 2 

Organisme de Gestió Tributària  P-5800016-G Lot 2 

 
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 
 

Lot 1 Subministrament elèctric de mitjana tensió (MT) 
Tarifes 6.1A i 3.1A 

Lot 2 Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 

 
El pressupost base de licitació de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, 
es fixa en la quantitat per 4 anys i per als dos lots de 18.111.264,80 €, IVA i impost 
d’electricitat inclosos d’acord amb el següent detall: 
 

- L’impost d’electricitat és 5,11269632%, i ascendeix a la quantitat de 
728.045,00 €. 
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- L’IVA que correspon aplicar és el 21%, i ascendeix a la quantitat de 
3.143.277,35 €. 

 
El pressupost desglossat per lots és el següent: 

 
LOT 1: MITJA TENSIÓ 

    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 5.785.219,60 295.780,71 1.277.010,07 7.358.010,38 

Institut del Teatre  978.671,73 50.036,51 216.028,73 1.244.736,97 

Consorci del Centre de 
Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa 

192.269,35 9.830,15 42.440,89 244.540,39 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània 
de Barcelona. Casa 
Caritat 

842.581,71 43.078,64 185.988,67 1.071.649,02 

Consorci del Patrimoni 
de Sitges 

458.904,27 23.462,39 101.297,00 583.663,66 

TOTAL 8.257.646,66 422.188,40 1.822.765,36 10.502.600,42 

 
LOT 2: BAIXA TENSIÓ 

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 3.229.008,71 165.089,41 712.760,61 4.106.858,73 

Institut del Teatre  47.907,01 2.449,34 10.574,83 60.931,18 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània 
de Barcelona. Casa 
Caritat 

200.543,64 10.253,19 44.267,34 255.064,17 

Xarxa Audiovisual Local, 
SL 

384.907,62 19.679,16 84.963,22 489.550,00 

Consorci del Patrimoni 
de Sitges 

81.584,46 4.171,16 18.008,68 103.764,30 

Consorci de les 
Drassanes Reials i 
Museu Marítim 

934.694,86 47.788,11 206.321,42 1.188.804,39 

Organisme de Gestió 
Tributària 

1.103.649,49 56.426,23 243.615,89 1.403.691,61 

TOTAL 5.982.295,79 305.856,60 1.320.511,99 7.608.664,38 
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El tipus de licitació de la present licitació s’estableix d’acord amb els següents preus 
unitaris màxims, impost sobre electricitat i IVA exclosos, expressats en €/MWh en 
funció de cadascun dels lots:   

 
LOT 1: Mitjana Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A ) 
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 1 (MC) 

2,800 €/MWh 

 
LOT 2: Baixa Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 
2.0DHA):   
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 2 (MC) 

3,000 €/MWh 

 
Segon.- APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer.- TRAMITAR aquesta contractació, que està subjecta a regulació 
harmonitzada, de forma ordinària, per procediment obert i adjudicar-la per l’aplicació 
d’un únic criteri d’adjudicació: el preu, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, en estar perfectament definides tècnicament 
les prestacions que constitueixen el seu objecte, en els termes que consten en el Plec 
de prescripcions tècniques particulars 
 
Quart.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació al Perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de la Diputació de Barcelona, derivada d’aquesta 
contractació, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
LOT 1: Mitja tensió   
 

 La despesa de 7.358.010,38 €, IVA i impost sobre l’electricitat inclosos a càrrec 
de les aplicacions pressupostàries següents: 

 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 1.160.899,98 10410 92020 22100 

2020 1.793.590,48 10410 92020 22100 

2021 1.847.398,20 10410 92020 22100 

2022 1.902.820,14 10410 92020 22100 

2023 653.301,58 10410 92020 22100 
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LOT 2: Baixa tensió 
 

 La despesa de 4.106.858,73 € IVA i impost sobre l’electricitat inclosos anirà a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 

 
o Dins del pressupost 2019: 

 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

12.000,00 10410 17232 22100 

46.295,67 10410 33310 22100 

404.486,44 10410 92020 22100 

22.168,07 10410 93312 22100 

16.480,00 10410 93313 22100 

25.000,00 10410 93314 22100 

3.519,47 40200 33210 22100 

18.393,82 50100 45300 22100 

264,00 50200 33600 22100 

84.504,25 50400 17230 22100 

5.162,28 50500 17221 22100 

9.680,00 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2020: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.540,00 10410 17232 22100 

71.526,81 10410 33310 22100 

624.931,55 10410 92020 22100 

34.249,67 10410 93312 22100 

25.461,60 10410 93313 22100 

38.625,00 10410 93314 22100 

5.437,58 40200 33210 22100 

28.418,45 50100 45300 22100 

407,88 50200 33600 22100 

130.559,07 50400 17230 22100 

7.975,72 50500 17221 22100 

14.955,60 14302 93300 22100 
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o Dins del pressupost 2021: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 10410 17232 22100 

73.672,61 10410 33310 22100 

643.679,50 10410 92020 22100 

35.277,16 10410 93312 22100 

26.225,45 10410 93313 22100 

39.783,75 10410 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 50500 17221 22100 

15.404,27 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2022: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.669,09 10410 17232 22100 

75.882,79 10410 33310 22100 

662.989,88 10410 92020 22100 

36.335,47 10410 93312 22100 

27.012,21 10410 93313 22100 

40.977,26 10410 93314 22100 

5.768,73 40200 33210 22100 

30.149,13 50100 45300 22100 

432,72 50200 33600 22100 

138.510,12 50400 17230 22100 

8.461,44 50500 17221 22100 

15.866,40 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2023: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

6.753,05 10410 17232 22100 

26.053,09 10410 33310 22100 

227.626,53 10410 92020 22100 

12.475,18 10410 93312 22100 

9.274,19 10410 93313 22100 

14.068,86 10410 93314 22100 

1.980,60 40200 33210 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

10.351,20 50100 45300 22100 

148,57 50200 33600 22100 

47.555,14 50400 17230 22100 

2.905,09 50500 17221 22100 

5.447,46 14302 93300 22100 

 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 
 
En el moment d’adjudicar aquesta contractació, sens perjudici de l’aplicació del preu 
ofert per l’empresa contractista, es disposarà la despesa pel total aprovat, per fer front 
al possible increment de consum d’energia elèctrica respecte les previsions inicials o 
increment de preu dels conceptes regulats d’execució del pressupost. 
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Servei de Programació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Badia del Vallès, per a 
finançar l’actuació local “Parc de la segona república”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019578).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de Badia del Vallès, va presentar en data 27 novembre de 2018 una 

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

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

disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en 
sessió celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB 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 de Badia del Vallès  
Actuació:  Parc de la segona república 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  6.109,50 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 105/2018 

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a finançar 
l’actuació local “Ascensors teatre centre de Manlleu”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019964).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Manlleu, va presentar en data 4 desembre de 2018 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Ascensors teatre centre de Manlleu”, 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

5. 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 Manlleu  
Actuació:  Ascensors teatre centre de Manlleu 
Import crèdit:  50.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  1.745,57 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 108/2018 
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* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección 
General del Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la 
Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a las operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 50.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

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.” 
 

19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 100.587,30 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a 
finançar l’actuació local “Mobiliari sala teatre centre de Manlleu”, al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0019966).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Manlleu, va presentar en data 4 desembre de 2018 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Mobiliari sala teatre centre de Manlleu”, 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 
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Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 
 

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

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

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

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

5. 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 Manlleu  
Actuació:  Mobiliari sala teatre centre de Manlleu 
Import crèdit:  100.587,30 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,09 % 
Interessos implícits estimats  225,79 EUR 
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Anualitats:  5 
Referència: 109/2018 
* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) 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 100.587,30 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 70.000 €, a l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, 
per a finançar l’actuació local “Obres del proj. interior al consultori municipal” al 
0%, d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019681).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, va presentar en data 28 novembre de 
2018 una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres del proj. interior al 
consultori municipal”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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 
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a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les 
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 

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

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

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

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

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

5. 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 Sant Llorenç d'Hortons  
Actuació:  Obres del proj. interior al consultori 

municipal 
Import crèdit:  70.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
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Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  2.443,80 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 106/2018 
* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) 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 70.000 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.” 
 

21.- 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 Torelló, per a finançar 
l’actuació local “Renov. i millora parc municipal i Rda. Pollancredes”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019777).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Torelló va presentar en data 30 novembre de 2018 una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Renov. i millora parc mpal. i Rda. Pollancredes”, 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). 
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2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable 
a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les 
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 

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

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

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

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

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

5. 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 Torelló  
Actuació:  Renov. i millora parc mpal. i Rda. 

Pollancredes 
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Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  6.109,50 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 107/2018 
* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) 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.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, denegar una 
subvenció a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 
(exp. núm. 2018/0011167).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 
de juny de 2016, pel qual es va seleccionar el BANCO DE SABADELL, S.A. com 
l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 
2016-2017, formalitzant el conveni en data 22 juliol de 2016 i prorrogat per a 2018. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i es subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 

 
En la Junta de Govern de data 18 desembre de 2017 es va aprovar l’adaptació de la 
fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció màxima per 
municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2018. 

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

 
L'Ajuntament de la Palma de Cervelló presentà en data 25/06/2018 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.700.000,00 EUR amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 
El Banco de Sabadell, S.A. ha comunicat a la Diputació de Barcelona la denegació de 
l’operació sol·licitada en data 28/11/2018, perquè l’import sol·licitat provoca l’obligació 
d’un Pla de Sanejament al resultar un Estalvi negatiu que demostra que no té capacitat 
d’amortització del préstec. 

 
Segons l’article 3. de les Normes reguladores del Programa de Crèdit Local de la 
Diputació de Barcelona, destacar que les subvencions tenen com finalitat subsidiar els 
interessos dels préstecs contractats dins del Programa de Crèdit Local, destinats a 
finançar inversions locals. 

 
L'Ajuntament de la Palma de Cervelló va realitzar la seva sol·licitud de préstec amb la 
intenció de finançar l’adquisició d’un terreny per valor d’1.700.000 euros. Aquesta 
inversió no consta dins de l’annex d’inversions del pressupost de 2018. 
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L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que correspon a 
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 

 
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 
 
 A C O R D  
 
ÚNIC.- DENEGAR la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de la Palma de 
Cervelló per subvencionar el préstec sol·licitat a l’empara de la Normativa del 
Programa de Crèdit Local en data 25/06/2018 en base als arguments detallats a la part 
expositiva.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
parcialment i iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 
291.390,72 €, a l’Ajuntament de Rubí, dins del Programa de Crèdit Local (exp. 
núm. 2017/0010943).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 

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

per a tots els ajuntaments de la província per a l’endeutament municipal derivat de 
les noves inversions a través del concert amb una entitat financera seleccionada 
prèvia convocatòria pública, que facilita, d’una part, la gestió per a la consecució 
de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, especialment per a 
aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 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 
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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 Rubí presentà en data 25 d’octubre de 2017 una sol·licitud d’un 

préstec per finançar inversions de 7.411.730,91 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 Rubí d’un 

préstec per finançar inversions per import de 7.411.730,91 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 14 

de novembre de 2017 aprovà concedir una subvenció per import de 291.390,72 
euros a l’Ajuntament de Rubí, a l’objecte de subvencionar el préstec de 
7.411.730,91euros que el Banc de Sabadell va concedir a aquest ajuntament dins 
del Conveni Programa Crèdit Local, signat entre la Diputació de Barcelona i el 
Banc de Sabadell SA, i en data 20 de desembre de 2017 es va formalitzar el 
corresponent conveni i la minuta de préstec  núm. 807599125249.  

 
8. L’ajuntament de Rubí ha notificat a Diputació de Barcelona en data 22 d’octubre 

de 2018 el decret d’alcaldia 4925/2018 on l’ajuntament de Rubí aprova el 
document comptable ADO número 920180008110 corresponent a l’amortització 
anticipada per import 5.178.244,22 Euros del préstec del Banc de Sabadell 2017-
807599125249. 

 
9. La tresoreria municipal ha facilitat l’extracte on costa que l’amortització d’import 

5.178.244,22 Euros es va fer amb data valor 31/10/2018. 
 
10. La subvenció que es va concedir per part de la Diputació a l’Ajuntament de Rubí 

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 (31-10-2018), és a dir un període 
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de 315 dies (0.9 anys); i correspondria a una subvenció de 33.048,05 euros, amb 
una diferència a favor de la Diputació de 170.533,59 euros. 

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

subvenciona 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 Rubí, 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 Rubí, 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 
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.- REVOCAR parcialment i INICIAR el procediment de reintegrament parcial de 
la subvenció de 291.390,72 euros concedida, mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 8 de juny de 2017 a l’Ajuntament de Rubí, dins del Programa de Crèdit Local, 
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per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 7.411.730,91 euros, destinat 
íntegrament al finançament d’inversions municipals, en un import de 170.533,59 euros. 
 
Segon.- REQUERIR a l’Ajuntament de Rubí que reintegri l’import parcial de la 
subvenció ja satisfeta, per import de 170.533,59 euros, corresponents a l’amortització 
anticipada del préstec d’import 5.178.244,22, corresponent a l’amortització parcial 
efectuada, de conformitat amb el càlcul que consta a l’informe tècnic emès pel Servei 
de Programació. 
 
Tercer.- NOTIFICAR a l’Ajuntament de Rubí 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, s’entendrà que la revocació provisional esdevé definitiva.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 
vehicle com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (exp. núm. 
2018/0019173).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·laboren amb 
actuacions conjuntes que tenen com a principal finalitat la conservació, la protecció i la 
prevenció dels incendis forestals en els espais naturals del territori.  
 
D’acord amb el número del Registre de Resolucions 176/02, la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú van signar un conveni de col·laboració que regula 
la cessió de l’ús del vehicle Nissan pick-up matricula 7874BXP a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per desenvolupar tasques vinculades al Pla de Vigilància i 
Prevenció d’Incendis Forestals.   
 
Actualment han variat les condicions de la prestació del servei de prevenció d’incendis 
forestals i en conseqüència l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sol·licita la renúncia del 
conveni d’acord amb el pacte tercer del mateix i la transferència de la titularitat del 
vehicle per a fer-ne ús dels serveis municipals.  
 
En data 14 de novembre de 2018, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat, va sol·licitar l’inici de l’expedient de cessió gratuïta a 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del vehicle Nissan pick-up amb matrícula 
7874BXP, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe jurídic 
que justifiquen la baixa per cessió a l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú del vehicle 
matrícula 7874BXP. 
 
Fonaments de Dret 
 
Vist que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
lletra h) 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 a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR el vehicle relacionat, el qual serà cedit a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, d’acord amb la relació adjunta, com a efecte no utilitzable per a la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a 
la cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996).   
 

Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú F150776 H152485 13/8/2002 320101 

Pagament despeses 
matriculació vehicle 

7874BXP adscrit 
Parc natural Garraf 199,78 199,78 0,00 

  H151530 5/7/2002 320101 
Tot terreny 

matrícula 7874BXP 17.210,40 17.214,40 0,00 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació patrimonial i la 
seva comptabilització. 
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Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo. 
 
Quart. RESOLDRE i deixar sense efecte el conveni aprovat per decret i inscrit al 
registre de resolucions amb el número 176/02, pel que es cedeix l’ús del vehicle 
esmentat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, signat entre la Diputació de Barcelona 
i l’esmentat Ajuntament. 
 
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els 
canvis de destí de les actuacions relacionades i ajustaments d’imports en el 
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), 
corresponent a les actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del 
conveni de col·laboració, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 31 de 
maig de 2018 (exp. núm. 2018/6859).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori forestal del que 
formen part els municipis, i quan es produeixen poden causar greus danys a persones, 
béns i espais naturals d’aquest territori. 
 
Les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, 
Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt 
esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la 
lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la 
prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el 
qual desenvolupen la seva activitat. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari (en endavant, OTPMIFDA), de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en 
matèria de prevenció d’incendis forestals.  
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L’esmentat suport es concreta en la redacció i revisió de programes i plans territorials i 
en l’aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els municipis de la 
demarcació de Barcelona.  
 
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes i 
plans territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es 
regeix per un conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà 
la gestió dels programes del pla territorial de suport en matèria de prevenció 
d’incendis. 
 

Els programes territorials de prevenció d’incendis forestals del conveni són:  

- Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI) 

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

 
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI i es revisen 
periòdicament, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat 
supramunicipal, la que coordina i enllaça territorialment l’esmentat pla i aporta entre el 
80 i el 95 % de la despesa d’execució de les actuacions planificades.   
 
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es redacta per a 269 
municipis de 10 comarques, i hi participen 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de 
Barcelona, essent la Diputació a través de l’OTPMIFDA, com a entitat supramunicipal, 
la que finança més del 90 % del cost del Pla i la que coordina i enllaça territorialment 
l’activitat que es genera durant l’època de risc. 
 
Des de l’any 2014 es signen convenis entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
i les Agrupacions de Defensa Forestal, per a la gestió i l’execució dels Plans del 
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
 
Per acord de Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (ref. registral 263/18) es va 
aprovar el conveni de col·laboració a signar amb les diferents entitats, i el programa 
anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les 
actuacions de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2018, a realitzar dins del marc 
d’aquest conveni.  
 
Atès que segons el pacte sisè de l’esmentat conveni, la comissió de seguiment es 
podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades o en el cas de 
què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per causes 
alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos o raons de força major, 
que obliguin a realitzar un canvi en les prioritats del programa. En aquest darrer cas es 
podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una acta de la reunió, que 
requerirà informe tècnic favorable. 
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Degut a que per causes alienes a les parts, com causes meteorològiques, imprevistos 
o raons de força major, no es possible realitzar les actuacions previstes en alguns dels 
convenis signats amb l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa Forestal, segons el 
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per l’any 
2018, es proposa reunir a la comissió de seguiment per plantejar un canvi de destí 
d’aquestes actuacions. 
 
Atès que una vegada reunida la comissió de seguiment s’ha acordat el canvi de destí 
d’algunes de les actuacions previstes, ajustant l'import pressupostat a la nova 
actuació, i que es certifica de forma conjunta la seva aprovació segons acta signada 
per les entitats integrants de la comissió de seguiment i amb l’informe tècnic favorable 
que consta en l’expedient, i que s’adjunten com annex a l’esmentat dictamen. 
 
Vist l'apartat 3.4.j.2) 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. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el 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 els canvis de destí d'actuacions relacionades en el programa 
anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les 
actuacions per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració 
aprovat per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (ref. registral 
263/18), i que es van adjuntar com annex al dictamen que va aprovar aquest conveni, 
amb el detall següent:  
 

MUNICIPI: Caldes de Montbui 

ADF: L’Alzina 

Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18  
(ref.registral 263/18) 

Canvi de destinació sol·licitat 

Descripció  Codi amid COST Descripció  Codi km COST 

Arranjament 
dipòsit d’aigua del 
coll de la Bassa 
roja 
(impermeabilitzaci
ó amb 
geomembrana de 
polietilè d’alta 

AB-6 1 ut 19.367,40 € 

Compra i instal·lació de 4 
senyals de perill de 
proximitat a cadena 

IS 4 800,00 € 

Repàs i manteniment de 
la plataforma i secció de 
servei del camí del Morro 
de Porc 

4 4,7 7.017,10 € 
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densitat i geotèxtil 
i aportació d’aigua 
amb canonada 
soterrada des de 
la Urb. El Farell) 

Repàs i manteniment de 
la plataforma i secció de 
servei del camí del St. 
Sebastià de Montmajor a 
la cruïlla del camí de 
l’obaga de les Bardisses 

3 1,2 1.730,40 € 

Repàs de 
manteniment de la 
plataforma 
(anivellat i 
compactat) i 
manteniment de la 
secció de servei al 
camí que va de la 
Urb. El farell, 
Bassa roja fins al 
turó de la tomba 
dels Moros 

   

1 3,6 km 5.276,00 € 

Repàs de manteniment 
de la plataforma i de la 
secció de servei del camí 
de Les Elies, la torre 
Nova i fins el Pla  de 
Senosa 

 9  5,2  7.675,20 € 

Repàs de manteniment 
de la plataforma i de la 
secció de servei del camí 
de Can Pascualet al 
camí de la Torre Nova 

10 1,4 2.090,20 € 

Resta actuacions sense canvi 1.200,00 € Resta actuacions sense canvi 1.200,00 € 

TOTAL 25.843,40 € TOTAL 20.512,90 € 

 
MUNICIPI: Castellcir 

ADF: Els Cingles 

Aprovat per Junta de Govern de 31/05/18  
(ref. registral 263/18) 

Canvi de destinació sol·licitat 

Descripció  Codi km COST Descripció  Codi km COST 

Obertura variant de 
la Roca, al camí del 
Brugueral 

26 0,4 3.872,00 € 

Excavació i construcció 
d’arqueta i tub de desguàs 
de 60 cm diàmetre per 
evacuació d’aigües al camí 
de la Roca 

26 1 2.300,00 € 

Col·locació de dues senyals 
de limitació de pas al camí 
de la Roca 

IS 2 440,00 € 

Resta actuacions sense canvi 13.820,00 € Resta actuacions sense canvi 13.820,00 € 

 TOTAL 17.692,00 € TOTAL 16.560,00 € 

 

Segon.- REDUIR els imports aprovats per les actuacions detallades en l'apartat 
primer, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració aprovat per acord de la 
Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50405/17200/48900 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona, segons el 
detall següent: 
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Municipi ADF 
Import 

concedit 
Import canvi 
a concedir 

Import 
reduït 

Operació comptable 

Caldes de 
Montbui 

L’Alzina 21.996,89 € 17.435,96 € 4.531,93 € 1803901871 

Castellcir Els Cingles 16.807,40 € 15.732,00 € 1.075,40 € 1803901872 

 

Tercer.- NOTIFICAR a les entitats interessades el present acord, pel seu coneixement 
i als efectes oportuns.” 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3146).- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, 
Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de 
Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà a través dels Programes Anuals. 
 
Vist que en data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2018 a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd (Acord 154/2018) i que va ser signat per les parts en data 17 d’abril de 
2018. 
 
Atès que en data de 19 de novembre de 2018 el president de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini 
d’execució fins el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de l’import aportat per 
l’Associació del Programa Anual 2018 fins al 30 de juny de 2019. 
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Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al 
Programa Anual 2018, i que afecta als punts segon, cinquè i setè, en què s’estipulava 
com a data màxima el 15 de febrer de 2019. 
 
Atès que els treballs forestals a realitzar amb l’aportació econòmica de l’Associació de 
Propietaris Forestals Berguedà Verd depenen en part de l’execució dels treballs 
finançats per la Diputació de Barcelona i que com a conseqüència de les pluges 
continuades durant el tercer i quart trimestre de l’any, les feines programades per 
aquest darrer trimestre s’han endarrerit i no es podran finalitzar dins del període 
establert en el Programa Anual. 
  
Que en data de 20 de novembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, d’acord amb l’exposat anteriorment, va 
emetre un informe favorable de l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 
2019. 
 
Conseqüentment també es veu necessari ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles 
variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins a 
30 de juny de 2019. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  APROVAR l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2019 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2019 per part de l'Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, en relació a la gestió de l'import que aquesta Associació aporta dins 
del Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització 
de les finques forestals del seu àmbit territorial, i que modifica l'apartat 2, 5 i 7 de 
l'esmentat Programa.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd i als Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada 
i Viver i Serrateix.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3156).- 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: 
 
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data de 25 de març de 2010, aprovà 
el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, 
Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant 
Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el 
Consorci per la promoció dels municipis del Lluçanès i l‘Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès per establir les bases per la redacció i gestió d’un Pla Marc de 
restauració i millora forestal de les seves finques forestals dels municipis del Lluçanès. 
 
Atès que l’esmentat conveni va ser formalitzat per totes les parts en data de 5 de maig 
de 2010. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 30 de setembre de 
2010, el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals del Lluçanès. 
 
Atesos els articles segon i setè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Vist que en data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2018 a l’Associació de Propietaris Forestals 
Lluçanès (Acord 155/2018). Vist que dit Programa Anual va ser signat en data 18 
d’abril de 2018. 
 
Atès que en data 19 de novembre de 2018 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Lluçanès va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució fins 
el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de l’import aportat per l’Associació del 
Programa Anual 2018 fins el 30 de juny de 2019. 
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Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al 
Programa Anual 2018, i que afecta als punts segon, cinquè i setè, en que s’estipulava 
com a termini màxim el 15 de febrer de 2019. 
 
Atès que els treballs forestals a realitzar amb l’aportació econòmica de l’Associació de 
Propietaris Forestals depenen en part de l’execució dels treballs finançats per la 
Diputació de Barcelona i que aquests per causes alienes a la voluntat de l’Associació 
han patit un retard, no serà possible executar-los completament abans de la data 
fixada. 
 
Que en data 3 de desembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari va emetre un informe favorable de 
l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2019. 
  
Consegüentment també es veu necessari ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles 
variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins a 
30 de juny de 2019. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 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.- APROVAR l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2019 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2019 per part de l'Associació de Propietaris Forestals 
Lluçanès, en relació a la gestió de l'import que aquesta Associació aporta dins del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris 
Forestals Lluçanès per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu àmbit territorial, i que modifica l'apartat 2, 5 i 7 de 
l'esmentat Programa. 
 
Segon.-NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès, als Ajuntaments d’Alpens, Oristà, Olost, Prats de Lluçanès, Sant Martí 
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d’Albars, Sant Agustí del Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt, Perafita, Lluçà i 
Sant Bartomeu del Grau i al Consorci del Lluçanès.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Gavarressa-Moianès, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
2018/3148).- 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 que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va 
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant els seu àmbit de treball als 
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, 
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès 
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del 
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació. 
 

La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està 
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2018. 
 

Atès l’article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà 
a través dels Programes Anuals. 
 
Vist que en data 19 de juliol de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2018 a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès (Acord 349/2018) i que aquest Programa Anual va ser signat per 
les parts en data 30 de juliol de 2018. 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2018 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini 
d’execució i de justificació fins al 30 de juny de 2019 del Programa Anual 2018. 
 
Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al 
Programa Anual 2018, i que afecta als punts tercer, sisè, vuitè i desè, en què 
s’estipulava com a data màxima del termini d’execució i justificació de les obres amb 
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finançament per part de la Diputació de Barcelona el 10 de desembre de 2018 i la part 
corresponent al finançament aportat per l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarressa-Moianès es podrà executar i justificar com a màxim el 31 de març de 
2019. 
 
Atès que com a conseqüència de les pluges continuades durant el tercer i quart 
trimestre de l’any, les feines programades per aquest darrer trimestre s’han endarrerit i 
no es podran finalitzar dins del període establert en el Programa Anual. 
  

Que en data 7 de desembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, d’acord amb l’exposat anteriorment, va 
emetre un informe favorable de l’ampliació del termini d’execució i justificació fins el 31 
de maig de 2019 del Programa anual 2018. 
 
Conseqüentment també es veu necessari ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles 
variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins a 
31 de maig de 2019. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 

Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 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.- APROVAR l’ampliació del termini d’execució i de justificació fins el 31 de 
maig de 2019 del Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, i que 
modifica l'apartat tercer, sisè, vuitè i desè de l'esmentat Programa. 
 
Segon.- AJUSTAR la despesa autoritzada i disposada per un import de CENT 
QUARANTA-QUATRE MIL NORANTA EUROS (144.090,00 €), operació comptable 
1803000668, per acord de la Junta de Govern de data 19 de juliol de 2018 (ref. 
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registral 349/18) per fer front a la realització de les actuacions incloses dins del 
Programa Anual 2018, així com aprovar la pluriennalitat de la despesa, amb el detall 
següent: 
 

Any Aplicació pressupostària Import operació comptable 

2018 G/50405/17200/48902 116.090,00 € 1803000668 (144.090,00 €) 
1803901720 -28.000,00 €) 

2019 G/50405/17200/48902 28.000,00 € 18030005311 

 
condicionada a què es disposi de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, als Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3145).- 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 que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Súria i l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Vist que en data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
va aprovar el Programa Anual per a l’any 2018 a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord (Acord 153/2018) i que va ser signat per les parts en data 4 de 
maig de 2018. 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2018 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos del Bages Nord va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini 
d’execució fins el 31 de març de 2019 i el termini de justificació de l’import aportat per 
l’Associació del Programa Anual 2018 fins al 30 de juny de 2019. 
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Vist que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació correspon al 
Programa Anual 2018, i que afecta als punts segon, cinquè i setè, novè en que 
s’estipulava com a data màxima d’execució el 10 de desembre de 2018 i com a data 
màxima de justificació per part de l’Associació de Propietaris Forestals el 15 de febrer 
de 2019. 
 
Atès que com a conseqüència de les pluges continuades durant el tercer i quart 
trimestre de l’any, les feines programades per aquest darrer trimestre s’han endarrerit i 
no es podran finalitzar dins del període establert en el Programa Anual. 
 
Que en data 22 de novembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, d’acord amb l’exposat anteriorment, va 
emetre un informe favorable de l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 
2019 i del termini de justificació fins el 30 de juny de 2019 del Programa anual 2018. 
 
Conseqüentment també es veu necessari ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles 
variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins a 
30 de juny de 2019. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 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.-  APROVAR l’ampliació del termini d’execució fins el 31 de març de 2019 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2019 del Programa Anual 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord per la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu 
àmbit territorial, i que modifica els apartats 2, 5, 7 i 9 de l'esmentat Programa.  
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Segon.- AJUSTAR la despesa autoritzada i disposada per un import de CENT 
TRENTA-TRES MIL EUROS (133.000,00 €), per Dictamen de la Junta de Govern de 
data 12 d’abril de 2018 (ref. registral 153/18) per fer front a la realització de les 
actuacions incloses dins del Programa Anual 2018, així com aprovar la pluriennalitat 
de la despesa, amb el detall següent: 
 

Any Aplicació pressupostària Import operació comptable 

2018 G/50405/17200/48902 121.000,00 € 1803000665 (133.000,00 €) 
1803901719 (-12.000,00 €) 

2019 G/50405/17200/48902 12.000,00 € 1803005310 

 
condicionada a què es disposi de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord i als ajuntaments de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació i l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la 
despesa del Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3103).- 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 que en data de 28 de març de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de 
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2018, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran dit Programa Anual un cop aquest 
hagi estat aprovat per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals. 
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Atès que per acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018 va ser aprovada la 
convalidació del Programa Anual 2018 (ref. registral 151/18), amb efectes d’1 de gener 
de 2018. 
 
Atès que durant el desenvolupament del Programa Anual 2018 han esdevingut una 
sèrie de canvis en relació a la planificació inicial, des de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari es considera necessari 
modificar el Programa Anual 2018, per tal d’actualitzar el seu contingut a la seva 
execució real. 
 
Atès que el president de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat va 
presentat una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució i justificació fins el 30 de 
juny de 2019 del Programa Anual 2019. 
 
Atès que en data 7 de desembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, va emetre un informe favorable de 
l’ampliació del termini d’execució i justificació fins el 31 de maig de 2019. 
 
Conseqüentment també es veu necessari ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles 
variacions de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins al 
31 de maig de 2019. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 
Vist 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 Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 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 modificació del Programa Anual 2018 en el apartats 1, 2, 4, 5, 7 
i 9 aprovat per acord de la Junta de Govern de data 12 d’abril de 2018 (ref. registral 
151/18) i l’ampliació del seu termini d’execució i de justificació fins el 31 de maig de 
2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns 
de Montserrat per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
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finques forestals del seu àmbit territorial, segon el text que s’adjunta com annex a 
aquest dictamen. 
 

Segon.- AJUSTAR i disminuir la despesa autoritzada i disposada per un import 
QUATRE-CENTS TRES MIL CINC-CENTS EUROS (403.500,00 €) per acord de la 
Junta de Govern de 19 de juliol de 2018 (referència reg. 349/18), en un import de 
TRES-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (327.591,55 €) per fer front a la realització de les 
actuacions incloses dins del Programa Anual 2018, així com aprovar la pluriennalitat 
de la despesa, amb el detall següent: 
 

Any Aplicació pressupostària Import operació comptable 

2018 G/50405/17200/48902 327.591,55 €  1803000644 (403.500,00 €) 
1803901716 (-75.908,45 €)  

2019 G/50405/17200/48902 60.000,00 € 1803005307 

 
condicionada a què es disposi de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2019. 
 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat i als ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, 
El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, 
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, 
Viladecavalls.” 

 

 
Modificació del Programa Anual 2018, que desenvolupa el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals 

ENTORNS DE MONTSERRAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any 2018 
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1.- Objecte i àmbit d’actuació 
 

El Programa Anual és el document que determina les actuacions de restauració i millora 
forestal per a la prevenció d’incendis que es tractaran durant l’any, estableix els costos i 
preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la seva forma de finançament. 
 

El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de Col·laboració 
signat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de: Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, 
Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses i 
Viladecavalls, i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per a l’execució 
d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de 
Barcelona de data 28 de març de 2012, l’Assemblea General de l’Associació de data 8 de 
febrer de 2012 i els corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats. 
 

Aquest Programa anual i els successius fins al de 2019, es redactaran i gestionaran tenint 
en compte l’acord del conveni de col·laboració formalitzat en data 18 de desembre de 2014 
entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de 
Montserrat, on aquesta entitat es compromet a desenvolupar les accions que li corresponen 
segons el Projecte LIFE13BIO/ES/000094 LIFE MONTSERRAT aprovat en data 24 de juny 
de 2014. 
 

La direcció del projecte LIFE MONTSERRAT comunica que els compromisos de 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat amb el LIFE ja estan assolits i 
per tant, el desvincula del programa anual pel 2018 i successius.  
 

2.- Inversions 
 

2.1. Gestió forestal 
 

Pressupost: 381.091,55€ 
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva 
execució l’any 2018 les finques que s’exposen en la taula I.  
 

Màxim el 31 de maig de 2019, es redactarà un informe justificatiu de les unitats de gestió 
finalment executades, i de les possibles variacions de pressupost de les diferents partides 
dins de cada un dels apartats. Aquest informe es presentarà signat pel President de 
l’Associació i pel Tècnic de la Diputació de Barcelona assignat a l’Associació. La desviació 
en la previsió actual pot veure’s motivada per diverses raons entre les que estaria la 
negativa per part de la propietat a signar el contracte amb l’Associació, un canvi d’ús del sòl 
planificat o execució prèvia de l’actuació per part de la propietat, o bé quan es comprovi que 
la unitat de gestió requereix d’un tractament forestal diferent al planificat.  
 

Taula I. Actuacions previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el Programa Anual 
2018. 
 

MUNICIPI FINCA 
SUPERFÍCIE 

PREVISTA (ha) 
INVERSIÓ 

PREVISTA (€) 
TRACTAMENT PREVIST 

Sant Salvador de 
Guardiola I Manresa 

Can Oller del 
Mas 

113,61 149.737,05 € Aclarida de plançoneda 
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MUNICIPI FINCA 
SUPERFÍCIE 

PREVISTA (ha) 
INVERSIÓ 

PREVISTA (€) 
TRACTAMENT PREVIST 

 

Castellgalí 
 

Casanova 
 

53,65 
 

91.956,10 € 
 

Aclarida de plançoneda 

 

el Bruc 
 

Antic Can Olé 
 

2,02 
 

3.440,16 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

el Bruc 
 

Antic Can Ollé 
 

6,32 
 

13.055,86 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

el Bruc 
 

Can Maçana 
 

8,59 
 

19.747,00 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

el Bruc 
 

Obaga de l'Elies 
 

1,85 
 

595,26 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Vacarisses 
 

El Mim├│ 
 

8,24 
 

11.532,06 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Collbató 
 

Cal Rogent 
 

1,72 
 

2.406,67 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Castellgalí 
 

Cal Casa Saies 
 

4,79 
 

11.020,53 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Castellgalí 
 

el Gall 
 

2,56 
 

5.889,80 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Castellgalí 
Casanova de 

l'Otzet 

 

1,95 
 

4.487,65 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Castellgalí 
 

Cal Ponç 
 

8,35 
 

19.213,21 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Esparreguera 
 

Can Roca 
 

0,92 
 

2.760,00 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Esparreguera 
 

Mas Manader 
 

14,55 
 

20.371,12 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Esparreguera 
 

Can Paloma 
 

5,88 
 

8.238,78 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Esparreguera 
Can Estruch del 

Cairat 

 

4,43 
 

6.206,19 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

 

Marganell 
 

l'Oliver 
 

6,98 
 

10.434,11 € 
Adevesament i recuperació 

d'espais oberts 

  246,8 381.091,55 €  

 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ I MILLORA DE PINEDES DE PI BLANC 
 
2.2. Estudis 
Pressupost: 5.000,00 € 
Objectiu: Estudi de la potencialitat de producció de fusta de les finques associades per 
incentivar la gestió privada, promovent l’autosuficiència de l’associació i millorant els serveis 
ecosistèmics. 
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Justificació: La principal raó de ser de l’APFEM al llarg de la seva existència ha estat la 
restauració forestal a l’empara del conveni marc de col·laboració signat entre la Diputació de 
Barcelona, els Ajuntaments i l’Associació. Ara, 14 anys després de la seva creació, 
l’associació ha crescut i pretén desenvolupar el Pla Marc, més enllà dels recursos que obté 
directament del conveni per poder atendre amb l’autogestió les masses ja restaurades i les 
masses de bosc adult associades. El creixent interès per part del municipis d’abastir les 
instal·lacions municipals amb estella local i la recent incorporació de l’Associació a BOSCAT 
FUSTA S.L, són una oportunitat per iniciar aquest camí. Aquestes masses encara que no 
tenen la prioritat de les masses esdevingudes postincendi, és important incentivar la seva 
gestió per tal de promoure l’autosuficiència de l’associació i millorar els serveis 
ecosistèmics. 
 
D’acord amb l’establert en el Pla Marc vigent, les finques forestals associades tenen un 
potencial de producció de fusta en alguns indrets de l’associació, aquestes dades però són 
obsoletes. Per tot això, s’encarregarà un estudi de la potencialitat de producció de fusta de 
les finques associades. 
 
3.- Despeses generals de funcionament 
 
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per a poder executar el 
Programa Anual 2018, redactar el Programa Anual 2019 i cercar finançament 
complementari. Les despeses de funcionament previstes per l’any 2018 són les següents: 
 
3.1 Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria) 
 
Pressupost: 1.500,00 € 
 
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals, 
laborals i comptables i permetre les activitats de comunicació i difusió de l’associació entre 
els socis i fora de la mateixa. 
 
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar tasques 
de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment de tota la 
normativa vigent en matèria laboral, fiscal i comptable i a les despeses de papereria i altres 
despeses relatives a les activitats de difusió per tal de realitzar les activitats de comuniciació 
pròpies de l’associació. 
 
4.- Contractació i execució dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada contracte 
entre l’Associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions tècniques per a la 
correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a l’adjudicatari el compliment de 
totes les obligacions laborals i fiscals, així com la normativa de seguretat i salut en el treball. 
 
La Comissió de Treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com s’esmenta 
en el Conveni Marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de solvència i capacitat 
professional de l’empresa forestal seleccionada. 
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L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució dels 
treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants; especificant les 
condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent. 
 
5.- Pressupost 
 
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2018 és la següent: 

 
 

Codi 
Projectes 

Amidaments 
(ha) 

Aportacions 
Diputació de 

Barcelona 
(€) 

Aportacions 
Associació 

(€) 

Pressupost 
Total (€) 

 
2.1 Gestió forestal 246,87 381.091,55 0,00 381.091,55 

 
2.2 

Estudi de la 
potencialitat de 

producció de fusta 
de les finques 

associades 

 5.000,00 0,00 5.000,00 

 
3.1 

Suport laboral, 
fiscal i comptable 

(gestoria) 
 1.500,00 0,00 1.500,00 

 
TOTAL 246,87  387.591,55  0,00  387.591,55 

 
* Correspon a una estimació dels amidaments a realitzar. La distribució exacta quedarà definida a 
l'informe justificactiu redactat com a màxim el 31 de maig de 2019. 

 
6.- Finançament 
 
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el següent: 

 

Entitat Aportació (€) 

Diputació de Barcelona 387.591,55 

Associació de Propietaris           0,00 

TOTAL 387.591,55 

 
7.- Formes de pagament 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament dels seus compromisos de finançament, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902, tal i com es detalla a 
continuació: 
 
La justificació de les obres detallades en aquest programa i de la resta de despeses, es 
realitzarà mitjançant un informe favorable del tècnic de l’Associació amb el vist-i-plau del cap 
de la Secció de Restauració i Millora Forestal que verifiqui que s’han acomplert els objectius 
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de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva 
consecució, i una relació valorada del President de l’Associació de Propietaris Forestals de 
les despeses relatives als recursos emprats i a les activitats dutes a terme, així com dels 
ingressos percebuts per les mateixes activitats. 
 
Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per part de 
la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties 
estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament justificats. Aquesta 
Associació al temps que rebrà els diners pagarà a l’/les empresa/es. 
 
En relació a cada declaració valorada, es pagarà: 

 Base imposable + IVA, quan els conceptes justificats no suposen activitat 
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA. 

 Només la base imposable, quan els conceptes justificats representin una activitat 
econòmica i, per tant, l’Associació, en no ser consumidor final, es pot deduir l’IVA. 

 
El termini de justificació de les obres i de les despeses generals de funcionament serà, com 
a màxim, fins a 31 de maig de 2019. 
 
8.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Pel que fa a les dades de caràcter personal recollides en el decurs del present conveni marc 
caldrà tenir present què les Entitats signatàries, com a responsables dels seus respectius 
fitxers, hauran de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció 
de dades personals, i en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), específicament, en allò 
relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de fitxers.  
 
Les Associacions de Propietaris Forestals com a beneficiàries tindran a disposició de la 
Diputació de Barcelona els documents originals necessaris per tal de poder fer-ne consulta 
en el cas que es cregui necessari ampliar la informació de la justificació de la despesa.  
 
Les dades facilitades per les entitats indicades al punt I del present conveni marc seran 
incloses al fitxer “Agenda i proveïdors” per al manteniment de les relacions institucionals i 
administratives entre els signataris del present conveni marc, i al fitxer “Gestió econòmica” 
amb la finalitat de la fiscalització i gestió dels pagaments. L’exercici dels drets d’accés, 
rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre general de la Diputació de 
Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre 
general (http://www.diba.cat/web/registre/).  
 
En qualsevol cas les dades personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les 
dades no sent excessives per a les finalitats indicades al punt anterior.  
 
La Diputació com a directora del Pla Marc tractarà les dades identificatives dels propietaris 
forestals, dels usufructuaris de les finques, així com dels seus representants legals, com a 
encarregada del tractament, amb la única finalitat de garantir la realització de les tasques 
necessàries per a la correcta gestió de l’objecte del present conveni marc, i amb total 
sotmetiment (incloent-hi el seu personal) a la normativa de protecció de dades, en especial 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de 
forma específica, a les condicions següents: 

 
a. Utilitzar les dades que es faciliten, només per a la finalitat objecte d’aquest conveni marc. 
 
b. No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva conservació, llevat 

que compti amb l’autorització expressa de les entitats responsables de les dades. 
 
c. No contractar amb tercers cap de les prestacions que formen part de l’objecte principal 

d’aquest contracte i que comporten el tractament de dades personals, llevat de serveis 
auxiliars necessaris per al normal funcionament dels propis serveis de la Diputació.  

 
d. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin 

tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de finalitzar el seu objecte. 
 
e. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos derivats 

d’aquest encàrrec. 
 
f. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que corresponen 

als seus treballadors afectats. 
 
g. Implantar les mesures de seguretat que corresponen al nivell Bàsic, segons el que 

estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, 
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, d’acord amb les especificacions 
següents: 

 
- Informar el personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de seguretat 

aplicables. 
 
- Destruir les dades de caràcter personal tractades en el decurs de l’objecte del present 

conveni marc, un cop finalitzat aquest.  
 
9.- Vigència del Programa Anual 
 
Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener del 2018 
fins el 31 de maig de 2019. 
 
10.- Aprovació de la modificació del Programa Anual 
 
Aquesta modificació del Programa Anual de l’any 2018, ha estat aprovat, tal com estableix el 
Conveni Marc, en les dates expressades a continuació: 

 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació del termini d’execució i justificació de la primera fase del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyò, 
Calders i Sant Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarressa-
Moianès per a l’aprovació i execució del Pla d’actuació per a la restauració dels 
terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017, i l’ajustament de la despesa 
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autoritzada i disposada per fer front a la realització de les actuacions incloses en 
el conveni (exp. núm. 2018/8271).- 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 que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 

En l’Assemblea General Ordinària celebrada a Calders el dia 6 de juny de 2014, es va 
aprovar modificar els estatuts de l’Associació, ampliant el seu àmbit de treball als 
municipis de Granera, Collsuspina, Castellterçol, Sant Quirze Safaja i Castellcir, 
donant cabuda així als municipis de l’Associació de Propietaris Forestals Bages-Vallès 
que estava en procés de redistribució territorial, i també a la resta de municipis del 
Moianès, que encara no formaven part de l’Associació. 
 

La incorporació dels nous municipis en el conveni marc de col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, Ajuntaments i l’Associació de Propietaris Forestals està 
prevista que es formalitzi durant aquest mateix any 2018. 
 
Vist que els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major 
intensitat els efectes de les pertorbacions naturals, com els incendis, les ventades, les 
nevades o les plagues. 

 
Atès que aquesta situació s’agreuja si la planificació i la gestió es fa de forma individual, i 
més encara si les finques són de reduïdes dimensions. 

 
Vist que aquesta realitat provoca que a gran part de la superfície forestal de la província 
de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar la gestió forestal, per tal de 
prevenir els efectes de les pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la 
conservació de la biodiversitat i dinamitzar el sector econòmic forestal. 

 
Vist que dins el grup de pertorbacions naturals que poden afectar els boscos 
mediterranis, els incendis forestals són una clara i actual realitat del territori forestal del 
que formen part els municipis, i que, quan es produeixen, abans que comencin els 
processos de regeneració natural, cal restaurar la zona cremada amb la gestió de la 
tallada de la fusta cremada, tractament de la fusta no comercial, realització d’accions 
orientades a fixar el sòl per minimitzar l’erosió i així afavorir la persistència de les masses 
forestals. 
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Atès que en data de 26 d’abril de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès i el Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de 
Calders, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 

 
Vist que un dels objectius del Pla Marc és el de garantir la permanència i estabilitat dels 
boscos davant pertorbacions i el manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes 
forestals. 

 
Atès que a l’estiu de 2017 hi van haver una sèrie d’incendis forestals que van afectar 
parcialment la superfície forestal d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria d’Oló, 
municipis participants del Conveni de col·laboració esmentat anteriorment.     

 
Vist que per tal de complir amb l’objectiu del Pla Marc citat anteriorment s’hi emmarca el 
de  gestionar l’execució d’un Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats per 
incendis forestals a través de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès.  

 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Vist que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d'Incendis forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) 
desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de suport als municipis en matèria de gestió 
forestal per a la restauració de zones afectades per pertorbacions naturals i per a la 
prevenció d'incendis forestals. 

 
Atès que el suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la redacció i revisió de 
Plans forestals i en l'aportació econòmica corresponent per dur-los a terme en els 
municipis de la demarcació de Barcelona. 
 
Atès per acord de Junta de Govern de 31 de maig de 2018 es va aprovar un dictamen  
que convalida l’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders, l’Estany, Moià, 
Monistrol de Calders, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès per l’aprovació i execució del “Pla d’actuació per la 
restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017” (ref. registral 264/18). 
 
Dit conveni va ser signat per totes les parts en data 25 d’octubre de 2018. 
 
Atès que el Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de l’estiu 
2017 s’ha d’executar en dos fases: la primera durant el 2018 i la segona durant el 2019, 
sent la vigència del conveni de l’1 de març de 2018 fins al 10 de desembre de 2019. 
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Atès que la Diputació de Barcelona per assolir els objectius previstos, d’acord amb el 
que estableix l’esmentat conveni, concedirà a l’Associació de Propietaris Forestals 
Gavarresa-Moianès la quantia màxima de tres-cents seixanta-cinc mil euros 
(365.000,00 €). 
 
Atès que com a conseqüència de les pluges continuades durant el tercer i quart 
trimestre de l’any, les feines programades per aquest darrer trimestre s’han endarrerit i 
no es podran finalitzar dins del període establert en el conveni. 
 
Atès que en data 21 de novembre de 2018 el president de l’Associació de Propietaris 
Forestals Gavarresa-Moianès va presentar una sol·licitud d’ampliació del termini 
d’execució i justificació a 30 de juny de 2018 per a la realització de la primera fase (any 
2018) del conveni esmentat anteriorment. 
 
Atès que la proposta de l’ampliació del termini d’execució i justificació afecta als apartats 
desè i dotzè del conveni, en què s’estipulava com a data màxima per l’execució i 
justificació de les obres per l’any 2018 el 10 de desembre de 2018 i per presentar 
l’informe justificatiu final el 15 de febrer de 2019. 
 
Atès que en data 7 de desembre de 2019, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, d’acord amb l’exposat anteriorment, va 
emetre un informe favorable de l’ampliació del termini d’execució fins el 30 d’abril de 
2019. 
 
Conseqüentment també es veu necessita ampliar el termini de presentació de l’informe 
justificatiu final de les unitats de gestió finalment executades, i de les possibles variacions 
de pressupost de les diferents partides dins de cada un dels apartats fins al 30 d’abril de 
2019. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist l’art. 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, pel qual es podrà concedir d’ofici o a petició dels 
interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no pot excedir de la meitat dels 
mateixos, si les circumstàncies així ho aconsellen i amb allò no es perjudiquen els 
drets de tercers. 
 
Vist 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 Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’ampliació del termini d’execució i justificació fins al 30 d’abril de 
2019 de la realització de la primera fase (any 2018) del conveni de cooperació i 
col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artès, 
d’Avinyò, Calders, l’Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Feliu de Sasserra, Santa 
Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès, per l’aprovació i 
execució del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels incendis de 
l’estiu 2017”, aprovat per acord de Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (ref. 
registral 264/18). 

 

Segon.- AJUSTAR la despesa autoritzada i disposada per un import de TRES-CENTS 
SEIXANTA-CINC MIL EUROS (365.000,00 €) per l’acord de la Junta de Govern citat 
en l’apartat primer, per fer front a la realització de les actuacions incloses dins del 
conveni per l’any 2018, així com aprovar la pluriennalitat de la despesa, amb el detall 
següent: 
 

Any Aplicació pressupostària Import operació comptable 

2018 G/50405/17200/48905 265.000,00 € 1803003688   (365.000,00 €) 
1803901721  (-100.000,00 €) 

2019 G/50405/17200/48902 100.000,00 € 1803005312 

 
condicionada a què es disposi de crèdit adequat i suficient en el pressupost del 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats, pel seu coneixement i als 
efectes escaients.” 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Premià de Mar, formalitzat en data 30 d’octubre de 2017, relatiu a l’execució de 
les obres per a la Rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del mig i 
arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (núm. 
exp. 2017/4724).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària celebrada 

amb data 5 d’octubre de 2017, va adoptar l’acord (ref. reg. 475/2017) d’aprovació 
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d’un conveni específic de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Premia de Mar, amb la finalitat de l’execució de les 
obres del projecte constructiu de la rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí del mig 
i arranjament de la travessera del tram de la Crta. BV-504 PK 0+335 – 0+950 TM 
Premià de Mar.    

 
2. Amb data 30 d’octubre de 2017 es va formalitzar el conveni de referència (ref. Reg. 

764/17) amb la signatura dels legals representants de la Diputació de Barcelona i 
de l’Ajuntament de Premià de Mar.  

 
3. En virtut de les previsions del pacte segon del conveni esmentat, la Diputació de 

Barcelona es va obligar, entre d’altres actuacions, a l’aprovació i execució de les 
obres de l’esmentat projecte, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un 
import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 1.288.115,62 EUR, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat 
de la modificació de crèdit 8/2017, i 1.876.494,89 EUR corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat 
de la modificació de crèdit corresponent. La Diputació de Barcelona finançarà la 
despesa associada a aquest conveni amb càrrec a l’aplicació del superàvit de 
l’exercici 2016 destinat a finançar inversions financerament sostenibles, de 
conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
4. La despesa associada a l’esmentat conveni estava prevista amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària destinada a finançar inversions financerament sostenibles, però 
degut a que les esmentades obres no podran ser adjudicades en l’exercici 2018 es 
fa necessari formalitzar la present addenda, que té per objecte modificar l’aplicació 
pressupostària d’imputació de la despesa de les obres del projecte constructiu de 
“Rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la 
travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import 
total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 1.288.115,62 EUR, que 
corresponen cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, sent 
l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient en els pressupostos esmentats. La part que correspon a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar per import de 
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1.876.494,89 EUR anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019. 

 
5. Per aquest motiu es proposa aprovar una addenda per tal de modificar, el pacte 

segon del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià 
de Mar, en el sentit següent:  
 
(...) “Pacte Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona (...) 
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 
 

 l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la  carretera 
BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. 
TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 
1.288.115,62 EUR, que corresponen cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, sent l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en els pressupostos 
esmentats. La part que correspon a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Premià de Mar per import de 1.876.494,89 EUR anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.”   
 

(...) 
 

6. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.3), de la Refosa núm. 
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de 
11 de juliol de 2018.  

 
2. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

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

 

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

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració, que va ser aprovat en virtut 
d’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió 
celebrada amb data 5 d’octubre de 2017 (ref. reg. 475/2017) i formalitzat el dia 30 
d’octubre de 2017 (ref. Reg. 764/17), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
“Rotonda a la Ctra. BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la travessera del 
tram de la Ctra. BV-504 PK 0+335 – 0+950 TM Premià de Mar”, tot això d’acord amb el 
text de l’addenda que es transcriu a continuació:  
 

(...) 
ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC 

FORMALITZAT EN DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR RELATIU A LES OBRES DEL 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA CTRA. BV-5024AMB EL CAMÍ DEL 
MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-504 PK 

0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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, i 
publicada en el BOPB de 11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 

 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Miguel Angel Mendez Gil, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. 
Elisa Almirall Gayo. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 

I. Amb data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar un conveni interadministratiu 
de col·laboració, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
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TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE 
MAR, incloent el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la 
conservació i manteniment de les obres una vegada executades.   

 
II. En virtut de les previsions del pacte segon, la Diputació de Barcelona es va obligar, 

entre d’altres actuacions, a l’aprovació i execució de les obres de l’esmentat projecte, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, 
IVA inclòs, dels quals 1.288.115,62 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment 
previst i assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
8/2017, i 1.876.494,89 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista 
de l’Ajuntament de Premià de Mar, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61102 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2017, condicionat a l’efectivitat de la modificació de crèdit 
corresponent. La Diputació de Barcelona finançarà la despesa associada a aquest 
conveni amb càrrec a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2016 destinat a finançar 
inversions financerament sostenibles, de conformitat amb la Disposició Addicional 
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

 
III. La despesa associada a l’esmentat conveni estava prevista amb càrrec a l’aplicació 

pressupostaria destinada a finançar inversions financerament sostenibles, però degut a 
que les esmentades obres no podran ser adjudicades en l’exercici 2018 es fa necessari 
formalitzar la present addenda, que té per objecte modificar l’aplicació pressupostària 
d’imputació de la despesa de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la 
carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la 
Gran Via. TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de 
Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, 
dels quals 1.288.115,62 EUR, que corresponen cost de l’actuació inicialment previst i 
assumit per la Diputació sent l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en 
els pressupostos esmentats. La part que correspon a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar per import de 1.876.494,89 EUR anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.   

 
IV. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data ................ 

 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents: 
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PACTES 
 

Primer.– Modificar el pacte segon del conveni específic de col·laboració formalitzat en data 
30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Premià de Mar, en el sentit de fer un canvi en l’aplicació pressupostària 
d’imputació de les despeses del pressupost de Diputació de Barcelona, segons el següent 
tenor literal:  
 
(...)  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec : 

 

 l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de “Rotonda a la  carretera 
BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. 
TM Premià de Mar” (Codi: 4215-PC-02), redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local, amb un import total de 3.164.610,51 EUR, IVA inclòs, dels quals 
1.288.115,62 EUR, que corresponen cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la 
Diputació, sent l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en els pressupostos 
esmentats. La part que correspon a l’aportació econòmica inicialment prevista de 
l’Ajuntament de Premià de Mar per import de 1.876.494,89 EUR anirà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.   

 
(...) 
 
Segon.- Mantenir la resta dels pactes previstos en l’esmentat conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data 
que s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Premià de Mar: Diego Díez de los Ríos Sánchez, Alcalde President; 
Elisa Almirall Gayo, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras 
i Rubio, Vicepresident 1

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

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

(...) 

 
Segon. Determinar la pluriennalitat de la despesa per import de 1.288.115,62 EUR, 
que corresponen cost de l’actuació inicialment previst i assumit per la Diputació, sent 
l’import de 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i 644.057,81 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
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l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en els 
pressupostos esmentats. La part que correspon a l’aportació econòmica inicialment 
prevista de l’Ajuntament de Premià de Mar per import d’1.876.494,89 EUR anirà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.   
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització de l’addenda per ambdues parts. Per 
aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni 
produirà efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants 
d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada l’addenda hagi estat completament formalitzada amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Matadepera, 
relatiu a les obres del projecte constructiu de reducció de l’accidentalitat a la 
carretera BV-1221, PK 1,620 al PK 7,070. TM Terrassa i Matadepera (núm. exp. 
2016/3596).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera BV-

1221 que travessa, entre d’altres, el terme municipal de Matadepera i que és 
gestionada a través de la GSIVM. 

 
Periòdicament, des de la GSIVM, s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la 
Diputació per tal d’identificar els trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i 
planificar les actuacions escaients per tal de millorar les condicions d’aquestes 
vies. 

 
2. A l’estudi de seguretat viària 2009-2013, lliurat el febrer de 2015 i redactat des de 

la GSIVM, apareix el tram de la carretera BV-1221 que va des del PK 0+000 fins el 
PK 7+100 com un tram on el risc d’accident greu és més elevat.  

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’OTMSVL, adscrita a l’esmentada 

Gerència, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

proposta de millora per un import d’1.032.977,57 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la 
GSIVM. 

 

En el terme municipal de Matadepera, es preveu, entre d’altres, la instal·lació de 
barreres metàl·liques de seguretat, l’execució de cunetes, la reducció de la 
velocitat màxima de circulació a determinats trams i la reordenació de l’àmbit 
existent a l’altura del CD Terrassa Hockey (entre els PK 5+600 i 6+000). 
 

Quant a la reordenació a l’altura del CD Terrassa Hockey, es preveu la creació 
d’un illot central i un refugi de vianants, per a facilitar el creuament de la carretera, 
així com la instal·lació de vorades als laterals per impedir l’estacionament de 
vehicles als vorals i per donar una sensació d’estrenyiment al conductor. També 
es construeix un camí de vianants paral·lel a la carretera i es disposa l’enllumenat 

 

4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Matadepera, beneficiari de 
l’actuació, juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera. 

 

5. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les 
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

 

6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera, considerant que les 
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de 
la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 

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

 

8. Es valora l’import total de l’actuació en 1.032.977,57 EUR IVA inclòs, amb el 
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera: 

 

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Matadepera 

Cost (IVA 
inclòs) 

1.032.977,57 EUR 949.344,73 EUR 83.632,84 EUR 
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9. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Matadepera ha de cofinançar 
la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 83.632,84 EUR, aquesta 
part de l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament, 
l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost. 

 
10. És procedent retenir l’import de 1.032.977,57 EUR, dels quals 949.344,73 EUR 

corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent 
l’import de 664.541,31 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 284.803,42 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020. L’import de 83.632,84 EUR corresponent a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Matadepera, sent 
l’import de 58.542,99 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 25.089,85 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/65001 del pressupost de despeses de Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient en el pressupost esmentat. La part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament de Matadepera l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a la 
mateixa aplicació pressupostària abans esmentada del seu pressupost. No 
obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  

 
11. 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.  

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

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

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

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

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

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

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

formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del 
ROAS. 

 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

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

 
6. Vista la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera i el Decret 4440/2018, de 11 de maig de 2018, de control 
de la gestió del pressupost corporatiu, quant a la tramitació avançada de 
despeses dels exercicis futurs. 

 
7. De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB de 
11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
8. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.3), de la referida 
Refosa núm. 1/2018.  

 
9. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la 
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Matadepera, referent a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de REDUCCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT A LA CARRETERA BV-1221, 
PK1,620 AL 7,070 TM TERRASSA i MATADEPERA tot això d’acord amb el text de la 
minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
C O N V E N I 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA SOBRE 
LES OBRES DE REDUCCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT A LA CARRETERA BV-1221, PK 

1,620 AL 7,070. TM TERRASSA I MATADEPERA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident primer i Diputat 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 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, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018.   
 

AJUNTAMENT DE MATADEPERA, representat per l’lŀlma. Alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament, Sra. Mireia Solsona Garriga, i assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. 
Rosa Castella Mata. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I-. La Diputació de Barcelona (en endavant, Diputació) és titular de la carretera BV-1221 que 
travessa, entre d’altres, el terme municipal de Matadepera i que és gestionada a través de la 
GSIVM. 
 
Periòdicament, des de la GSIVM, s’analitza l’accidentalitat de les carreteres de la Diputació 
per tal d’identificar els trams amb un índex d’accidentalitat més elevat i planificar les 
actuacions escaients per tal de millorar les condicions d’aquestes vies. 
 
II.- A l’estudi de seguretat viària 2009 -2013, lliurat el febrer de 2015 i redactat des de la 
GSIVM, apareix el tram de la carretera BV-1221 que va des del PK 0+000 fins el PK 7+100 
com un tram on el risc d’accident greu és més elevat.  
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III.- Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’OTMSVL, adscrita a l’esmentada 
Gerència, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta de 
millora per un import d’1.032.977,57 euros (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la GSIVM. 
 
En el terme municipal de Matadepera, es preveu, entre d’altres, la instal·lació de barreres 
metàl·liques de seguretat, l’execució de cunetes, la reducció de la velocitat màxima de 
circulació a determinats trams i la reordenació de l’àmbit existent a l’altura del CD Terrassa 
Hockey (entre els PK 5+600 i 6+000). 
 
Quant a la reordenació a l’altura del CD Terrassa Hockey, es preveu la creació d’un illot 
central i un refugi de vianants, per a facilitar el creuament de la carretera, així com la 
instal·lació de vorades als laterals per impedir l’estacionament de vehicles als vorals i per 
donar una sensació d’estrenyiment al conductor. També es construeix un camí de vianants 
paral·lel a la carretera i es disposa l’enllumenat. 
 
IV.- El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Matadepera, beneficiari de l’actuació, 
juntament amb la pròpia Diputació com a titular de la carretera 
 
V.- La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 
 
VI.- La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Matadepera, considerant que les obres 
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de les 
obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 
 
VII.- La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data ........ i per acord de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Matadepera de data .... 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 

 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Matadepera, en 
ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
REDUCCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT A LA CARRETERA BV-1221, PK 1,620 AL 7,070. TM 
TERRASSA I MATADEPERA, així com la definició de l’àmbit de conservació i manteniment 
de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en de 1.032.977,57 EUR. IVA inclòs, amb 
cofinançament a càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Matadepera. 
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Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec: 

 
- Aprovació del projecte i posterior execució de les obres del projecte constructiu de  

REDUCCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT A LA CARRETERA BV-1221, PK 1,620 AL 7,070 
TM TERRASSA I MATADEPERA, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, que s’aprovarà d’acord amb el procediment previst a l’article 31 i 40 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, amb un import total de 1.032.977,57 EUR, IVA 
inclòs, dels quals 949.344,73 EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, sent l’import de 664.541,31 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 284.803,42 EUR amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020. L’import de 83.632,84 EUR corresponent a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Matadepera l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització 
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que 
ingressi la part que li correspon, 

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

de la Diputació o amb contractes externs de serveis, 
 

- Iniciar l’expedient de contractació de l’obra, una vegada s’hagi formalitzat la cessió per 
part de l’Ajuntament dels terrenys afectats per l’execució de l’obra. 

 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Matadepera  
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament de Matadepera es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 83.632,84 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import es repartirà proporcionalment a cada aportació. No obstant, això, quedarà com a 
romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a tal, la certificació final d’obra, 
per tal que , si fos necessari, cobreixi les possibles desviacions que sobrevinguin durant 
l’execució de les obres. 
 
L’Ajuntament de Matadepera procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la 
mateixa liquidació.  
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L’Ajuntament manifesta que els propietaris dels terrenys afectats han posat de manifest 
davant dels serveis tècnics municipals la voluntat de cedir de forma gratuïta a l’Ajuntament 
els terrenys afectats per l’execució del contracte. Resta pendent, l’oferiment formal a 
l’Ajuntament, l’acceptació de la cessió per l’òrgan municipal competent i la posterior 
formalització d’aquesta cessió. Un cop fets aquests tràmits, l’Ajuntament posarà a disposició 
de la Diputació per a l’execució de les obres els terrenys afectats d’expropiació i/o ocupació 
temporal segons el document tècnic de referència mitjançant la cessió i/o autorització. 
 
L’Ajuntament, un cop formalitzada la cessió dels terrenys per part dels propietaris afectats, 
els posarà a disposició de la Diputació. Igualment cedirà els terrenys de titularitat municipal 
que resultin afectats per les obres destinats a la calçada de la carretera, sempre d’acord a 
l’obra finalment executada, i la Diputació de Barcelona els acceptarà mitjançant resolució de 
l’òrgan competent. 
 
Aquest compromís s’explicita mitjançant la signatura del present conveni de col·laboració 
corresponent a les obres esmentades, formalitzat pels representants de l’Ajuntament i de la 
Diputació. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial, desviaments econòmics i obligacions de manteniment i 
conservació 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per raons de força 
major es repartirà proporcionalment d’acord a l’aportació esmentada en aquest conveni. A la 
resta de casos, aquest desviament serà assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de 
titularitat 
 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva 
senyalització horitzontal i vertical fixa, així com l’abalisament i elements de contenció de 
vehicles. 
 
L’Ajuntament i dins de l’àmbit de les obres realitzades, s’encarregarà de la conservació i 
manteniment de la resta dels elements dels quals la Diputació no hagi assumit la seva 
conservació i manteniment, inclosos els arbres i l’enjardinament que es trobin en l’àmbit de 
la vorera. 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 

 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

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

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

 
Segon. Declarar la despesa plurianual i retenir l’import total 1.032.977,57 EUR, dels 
quals 949.344,73 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per 
la Diputació, sent l’import de 664.541,31 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/61103 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 284.803,42 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61103 del pressupost de despeses de Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020. L’import de 83.632,84 EUR corresponent a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de Matadepera, sent l’import de 
58.542,99 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/65001 del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i 
l’import de 25.089,85 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45300/65001 del pressupost de despeses de Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2020, condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost 
esmentat. 
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
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procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’increment del cost de l’expropiació dels terrenys ubicats a la província de 
Girona, necessaris per a l’execució de les obres de condicionament i 
eixamplament de la carretera BV-5251 entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera 
GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) - 
Viladrau. (núm. exp. 2015/4923).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en funcions, en sessió ordinària 

data 11 de juny de 2015, aprovà la minuta d’un conveni específic de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, en ordre a la determinació 
de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució per part 
de la Diputació de Barcelona del projecte d‘obres de “Condicionament i 
eixamplament de la carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera 
GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – 
Viladrau”, amb un pressupost d’execució per contracta de 2.833.370,29 € IVA 
inclòs, i la definició de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb 
posterioritat a la seva execució. 

 
2. El referit conveni es va formalitzar amb les signatures del President de la Diputació 

de Girona i el Vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat d’aquesta Diputació, en data 3 de març de 2016. 

 
3. En virtut de les previsions del pacte 2.2 del referit conveni, es regulen les 

obligacions de la Diputació de Girona establint, entre d’altres obligacions, les 
expropiacions de terrenys afectats per l’execució de les obres. A aquests efectes 
estableix que “la Diputació de Girona d’acord amb el projecte definitivament 
aprovat, durà a terme els tràmits corresponents en ordre a l’obtenció dels terrenys 
situats en el terme municipal de Viladrau (Finca núm. 10 segons relació de bens i 
drets afectats del projecte) pel procediment d’urgència. No obstant això, la Diputació 
de Barcelona finançarà el cost de l’expropiació esmentada amb càrrec a l’aplicació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

pressupostària G/50100/45301/65000 del pressupost vigent de la Corporació, la 
qual es valora estimadament en 3.000,00 Eur.”  

 
4. En aquest mateix sentit, el pacte 2.1 relatiu a les obligacions de la Diputació de 

Barcelona estableix que la Diputació de Barcelona “abonarà íntegrament a la 
Diputació de Girona el cost de les expropiacions que aquesta porti a terme per a 
l’obtenció dels terrenys necessaris per executar les obres, en les quantitats 
definitives que resultin del procediment expropiatori”. 

 
5. En data 27 d’octubre de 2017 la Diputació de Girona presentà la justificació de les 

despeses abonades i sol·licità el pagament del cost de l’expropiació forçosa de la 
finca núm. 10 polígon 1 parcel·la 4 del terme municipal de Viladrau, per un import 
total de 34.582,26€ en els termes establerts en el conveni. 

 
6. El Servei Jurídico-Administratiu de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat sol·licità a la 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat conformitat a la liquidació 
de l’expropiació efectuada per la Diputació de Girona, d’acord amb el previst al 
pacte 2.2 del conveni esmentat. 

 
7. En vista al pagament sol·licitat per la Diputació de Girona per un import de 

34.582,26 € (quantitat que supera la inicialment prevista per al pagament d’aquesta 
finca) i la documentació annexa justificativa de les despeses, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a la Gerència esmentada, ha 
procedit a l’estudi de la sol·licitud presentada. A partir de l’estudi realitzat per 
l’empresa ALDEBARAN 2.0 IT PROJECTS & SERVICES, SL, especialista en la 
matèria, i en particular analitzada la valoració econòmica de la finca, ha procedit a 
emetre informe tècnic en relació a la viabilitat del pagament sol·licitat en els 
següents termes:  
 
(..)  
 
“Vist l’estudi previ de valoració presentat per la Diputació de Girona, amb número d’entrada 
en el registre E/000744-2018, en el que justifica la valoració de la finques expropiades per 
aquesta administració. 
 
Vist l’informe emès pel pèrit Jose Maria Albero de l’empresa ALDEBARAN i que s’adjunta al 
present informe. 
 
L’informo que els preus abonats per la Diputació de Girona entren dintre dels marges 
raonables de la bona pràctica professional i administrativa i per tant dono els meu conforme 
al reconeixement i abonament d’aquesta despesa a la Diputació de Girona en el marc del 
conveni esmentat al primer paràgraf”.  
 

8. Inicialment el cost estimat de la finca objecte d’expropiació es va imputar a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65000 de l’exercici 2015, conseqüentment 
i d’acord amb els criteris d’incorporació de romanents, no s’incorporen les propostes 
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de despesa que corresponguin a romanents de crèdit incorporats d’anys anteriors, 
per tant el crèdit inicial no ha estat incorporat al pressupost de l’exercici 2018.    

 
9. És per aquest motiu que es proposa aprovar l’autorització i disposició de la despesa 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost 
d’aquesta Diputació de l’exercici 2018, atès que és l’aplicació pressupostària que es 
correspon amb la de l’exercici pressupostari de 2015. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la 

Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, 
i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 
2018. 

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

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’increment del cost de l’expropiació forçosa de la finca 10 de la 
relació de bens i drets afectats del projecte “Condicionament i eixamplament de la 
carretera BV-5251, entre els PK 0+100 i 2+630 i de la carretera GIP-5251 entre els PK 
0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La Fullaca) – Viladrau”, necessària per 
l’execució de les obres, actuant com a administració expropiant la Diputació de Girona 
per tractar-se de terrenys ubicats al terme municipal de Viladrau en la província de 
Girona, d’acord amb la justificació de despeses presentades per la Diputació de 
Girona. 
 
Segon. AUTORITZAR i disposar una despesa a favor de la Diputació de Girona amb 
NIF P-170000-A de TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS AMB 
VINT-I-SIS CÈNTIMS (34.582,26 €) no subjecte a IVA, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del vigent pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a la Diputació de Girona, amb indicació dels 
recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant concurrència competitiva, als centres d’educació 
infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació 
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especial que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, 
durant l’any 2019, per un import de 40.000 € (exp. núm. 2018/18687).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí 
Oficial de la del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals,  té adjudicats a diferents concessionaris, l’explotació dels equipaments 
pedagògics de les finques de la seva propietat, Escola de Natura la Traüna i Escola de 
Natura Rectoria de Vallcàrquera (Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera), 
Escola de Natura Can Grau (Parc del Garraf) i Escola de Natura les Codines (Parc del 
Castell de Montesquiu). 
 
Atès que la corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del Corredor” 
un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques. 
 
Atès que la corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per tal 
d’incloure com equipament del Parc el Centre d’Activitats Ambientals de Cal Ganxo. 
 
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats 
mediambientals en règim d’estades amb pernoctació per als centres d’educació infantil 
i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i concertats, de la 
província de Barcelona, de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els 
plecs de condicions que regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió 
administrativa. 
 
Atès que els concessionaris fixen el preu de l’estada a l’equipament per assistent i dia, 
el centre escolar haurà de pagar la despesa efectuada a l’adjudicatari de la concessió. 
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Atès que l’objectiu principal d’aquestes estades és atendre el major nombre possible 
d’escolars per a que puguin prendre contacte amb la natura i obtenir una formació 
activa i integral mitjançant els programes educatius que imparteixen els concessionaris 
dels equipaments. 
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú fer una  
convocatòria, per a concedir ajuts econòmics adreçats als centres d’educació infantil i 
d’ensenyament primari i secundari i d’educció especial  que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs 
Naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al desenvolupament d’aquestes actuacions és 
de QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/48900 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança.  
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2  de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat els apartats 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: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria núm. 201920185120010343 que incorpora  les 
bases específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant concurrència 
competitiva als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics 
i concertats, i d’educació especial que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics 
existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi 
estades ambientals, durant l’any 2019, el text íntegre de les quals és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA QUE INCORPORA LES BASES ESPECIFIQUES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ALS 
CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, 
PÚBLICS I CONCERTATS I D’EDUCACIÓ ESPECIAL, QUE VULGUIN FER ESTADES 
ALS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS ESPAIS NATURALS DE LA 
XARXA DE PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
ANY 2019. 
 
Codi de la Convocatòria 201920185120010343 

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

 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals als 
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i 
d’educació especial ubicats dins de l'àmbit de la província que vulguin fer estades als 
equipaments d’educació ambiental propietat d'aquesta Diputació o en règim de conveni que 
es relacionen a continuació: 

 
1) Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 

 

- Escola de Natura la Traüna 
 

- Escola de Natura Rectoria de Vallcàrquera 
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2) Parc del Garraf: 

 

- Escola de Natura Can Grau 
 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització 
d’activitats pedagògiques.  

 
3) Parc del Montnegre i el Corredor: 

 

- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona per a la  realització d'activitats pedagògiques. 

 
4) Parc del Castell de Montesquiu 

 

- Escola de Natura les Codines 
 

2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del 
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, 
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que 
tinguin per finalitat: 
 
La finalitat de les subvencions adreçades als centres d'educació infantil, d'ensenyament 
primari i secundari, tant públic com concertat, i d’educació especial que vulguin fer estades 
els equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació 
ambiental, a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. 
L’estada pot tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 

 
3. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període comprès entre l’1 de 
gener de 2019 al 24 de novembre de 2019. 

 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
1. Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les escoles d’ensenyament públic, 
concertat i d’educació especial, ubicades dins l'àmbit de la província de Barcelona, que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
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2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
3. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 

 

5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
 
1.- Persones jurídiques: 

 
1) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 

que ho fa i adjuntant la documentació que ho justifiqui. 
2) Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent i/o Estatuts i/o 

aquella en la que consti el darrer objecte social. 
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
5) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

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

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

7) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos. 

8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al 
corresponent registre oficial.  

11) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 
 

2.- Persones físiques 
 

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

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

5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies 
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos  

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

7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

8) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4). 

 

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

Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, Comte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24 23. 

 

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 14 de gener de 2019 i finalitzarà el 
28 de febrer de 2019 inclòs. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 
 

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 

La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 

 

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

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

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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8. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions objecte de convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 

 Número de pernoctacions: 
 

- Estades de 3 pernoctacions (o més): 3 punts 
- Estades de 2 pernoctacions: 2 punts 
- Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt 
 

 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament: 
 

- Estada entre 41 i 50 alumnes (o més): 3 punts 
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts 
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt 
 

Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se 
subvencions per import inferior al màxim atorgable, de forma proporcional a la puntuació 
obtinguda i sense deixar-ne exclosa cap. 
 
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/17230/48900. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20% 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions.  
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A partir de la puntuació obtinguda, de la suma dels criteris objectius d’atorgament (apartat 9) 
s’aplicaran els següents percentatges, que són diferents en funció de si els municipis on 
pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs gestionats per 
la Diputació de Barcelona. 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40% 6 20% 

5 39% 5 19% 

4 38% 4 18% 

3 37% 3 17% 

2 36% 2 16% 

1 35% 1 15% 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’ha determinat augmentar l’import de la 
subvenció un 15% sobre cadascun dels percentatges. Aquest increment no superarà, en 
cap cas, el 55% del preu de l’estada per alumne i dia, en escoles de municipis situats dins 
dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 35% per a les escoles de municipis situats fora 
dels esmentats parcs.  

 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 55% 6 35% 

5 54% 5 34% 

4 53% 4 33% 

3 52% 3 32% 

2 51% 2 31% 

1 50% 1 30% 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014, de 23 
d’abril, publicada al DOGC núm. 6613 de 30 d’abril de 2014. 

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

 President delegat de la Àrea de Territori i Sostenibilitat, o persona en qui delegui. 

 Una persona designada per la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

 Coordinador d’àmbit d’ Espais Naturals  o persona en qui delegui. 
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 Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 

 Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a 
secretària de l’òrgan col·legiat. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions no podrà d’excedir 
de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.  

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

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

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

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

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

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

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren. 

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

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

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència 
recollits a l’article 6.2 OGS. 

 
16. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
1. Aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat 

subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 24 
de novembre de 2019. 

 
2. No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
3. No es consideraran despeses subvencionables: 

 
a. Despeses financeres. 
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin 

imputables al projecte subvencionat. 
 

17. Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 

 
18. Forma de pagament 

 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
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Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
19. Termini i forma de justificació 

 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de 

novembre de  2019. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa, i revestirà forma de: 
 
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa, amb una relació detallada dels ingressos i de les despeses, el qual 
haurà de tenir el següent contingut: 

 
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en la 

qual el concessionari o el responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci 
l’estada o departament signaran les dades de l’estada fent constar: els dies de 
permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final abonat al concessionari 
o responsable de l’equipament pedagògic. 

 
b) El document justificatiu a presentar serà la factura corresponent a l’estada de 

l’equipament pedagògic emesa pel concessionari titular de l’equipament. 
 
c) S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 

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

 
d) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de 
l’equipament pedagògic en el qual  en que realitzen l’estada. 

 
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada 
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament. 

 
20. Deficiències en la justificació  

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

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

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

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

 
21. Mesures de garantia 

 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 

 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 

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

 

23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 

Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

24. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 

25. Mesures de difusió del finançament públic 
 

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

 

26. Causes de reintegrament  
 

1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  

 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit 
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del 
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per 
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els 
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS. 

 

27. Obligats al reintegrament   
 

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

 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que 
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix 
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin 
cessat en les seves activitats. 

 
28. Infraccions i sancions 

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

 
29. Règim jurídic supletori 

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

 
Segon.- Aprovar l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015, 
el text íntegre del qual és el següent: 

 
Extracte de l’Acord de data 20 de desembre de 2018 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions adreçades als centres 
d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari i d’educació especial, públics i 
concertats, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als Parcs 
Naturals. Exercici 2019. 

 
BDNS (identif:) 
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Codi de la Convocatòria 20192018512001033 

 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 

 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador. 

 
Primer. Beneficiaris 

 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles, 
tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de 
Barcelona.  
 
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del 
centre escolar. 
 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i regular el procediment de concessió de les 
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit 
de la província que vulguin fer estades als equipaments d’educació ambiental propietat 
d'aquesta Diputació o en règim de conveni que es relacionen a continuació: 

 
1. Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera: 

 

- Escola de Natura la Traüna 

- Escola de Natura Vallcàrquera 
 

2. Parc del Garraf: 
 

- Escola de Natura Can Grau 

- Escola de Natura Cal Ganxo, propietat de l’Ajuntament de Castelldefels que té un 
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats 
pedagògiques.  
 

3. Parc del Montnegre i el Corredor: 
 

- Escola de Natura del Corredor, que té un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques. 

 
4. Parc del Castell de Montesquiu 

 

- Escola de Natura les Codines 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i 
secundari, tant públic com concertat i d’educació especial, que vulguin fer estades els 
equipaments pedagògics esmentats en el primer paràgraf d’aquesta convocatòria, és 
procurar que el major nombre d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, 
a través d'ajuts econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent. L’estada pot 
tenir una durada de 2 a 4 dies, inclosa la pernoctació. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les subvencions 
regulades a la present convocatòria serà de 40.000,00 euros i anirà a càrrec a l’aplicació 
pressupostària següent: G/50400/17230/48900. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma 
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
L'import de la subvenció serà com a màxim del 40% del preu de l'estada per dia i assistent, 
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs 
que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles situades a municipis que no 
estan integrats dins de l’àmbit territorial dels parcs, la subvenció serà com a màxim del 20% 
del preu de l'estada per dia i assistent. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà segons la següent fórmula: 
 
35,00 € x alumne x núm. d’alumnes x núm. de pernoctacions. A partir de la puntuació 
obtinguda, s’aplicaran els percentatges pertinents que són diferents en funció de si els 
municipis on pertanyen les escoles, estan situats dins o fora de l’àmbit territorial dels parcs 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 

 

Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 40% 6 20% 
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Municipis dins del parc Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

5 39% 5 19% 

4 38% 4 18% 

3 37% 3 17% 

2 36% 2 16% 

1 35% 1 15% 

 
Per tal de facilitar l’accés a aquestes estades als alumnes procedents d’escoles i instituts 
classificats com a centres educatius de complexitat màxima (CAEP) pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, determinats a la Resolució ENS/906/2014, 
de 23 d’abril, publicada al DOGC, de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig 
de 2014 per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014, s’ha 
determinat augmentar l’import de la subvenció un 15% sobre cadascun dels percentatges. 
Aquest increment no superarà, en cap cas, el 55% del preu de l’estada per alumne i dia, en 
escoles de municipis situats dins dels parcs gestionats per la Diputació, ni del 35% per a les 
escoles de municipis situats fora dels esmentats parcs. S’aplicarà l’augment d’un punt sobre 
cadascun dels percentatges establerts en funció de la puntuació obtinguda.  

 

CAEP Municipis dins del parc CAEP Municipis fora del parc 

Puntuació Percentatge Puntuació Percentatge 

6 55% 6 35% 

5 54% 5 34% 

4 53% 4 33% 

3 52% 3 32% 

2 51% 2 31% 

1 50% 1 30% 

 
Per poder acollir-se a aquest benefici, caldrà que les escoles i instituts que el sol·licitin, 
estiguin registrats com a centres educatius de màxima complexitat, segons determina el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució ENS/906/2014, 
publicada al DOGC 6613 de 30.4.2014, modificada en la Resolució de 21 de maig de 2014 
per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 14 de maig de 2014. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El període de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 14 de gener de 2019 i finalitzarà el 
28 de febrer de 2019 inclòs. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complimentació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal 
de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la convocatòria. 

 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 

 
Tercer.- Aprovar el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i el 
seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- Autoritzar el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/48900 del pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit. 
 
Cinquè.- Publicar l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
Sisè.- Publicar la següent convocatòria a la Seu Electrònica de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l’objecte d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de Barcelona les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
per a l’exercici 2019, per import de 47.886,46 € (exp. núm. 2018/11570).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
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). 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 
19 de juliol de 2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar la 
visita de les escoles als parcs naturals i espais protegits que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per a l’exercici 2019, per un import màxim de 60.000,00 €. 
 
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 26 de juliol de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 3409370. 
 
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 que ha estat formalitzada en la 
corresponent Acta de data 16 de novembre de 2018. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de data 6 de novembre de 2018 en que valora les 
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents 
de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions (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 que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de 
Barcelona les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres 
Parcs” per a l’exercici 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: 
 

Operació – 
Posició 

Ajuntament NIF Import Atorgat 

1803004777-1 Aj. Abrera P0800100J 627,50 

1803004777-2 Aj. Badia del Vallès P0831200A 950,00 

1803004777-3 Aj. Berga P0802200F 1.600,00 

1803004777-4 Aj. Cabrils P0803000I 440,00 

1803004777-5 Aj. Calaf P0803100G 200,75 

1803004777-6 Aj. Callús P0803700D 165,00 

1803004777-7 Aj. Castelldefels P0805500F 2.035,00 

1803004777-8 Aj. Castellterçol P0806300J 190,00 

1803004777-9 Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 1.155,00 

1803004777-10 Aj. Cornellà del Llobregat P0807200A 1.874,85 

1803004777-11 Aj. El Papiol P0815700J 200,00 

1803004777-12 Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 1.125,00 

1803004777-13 Aj. Gelida P0809000C 225,00 

1803004777-14 Aj. Gironella P0809100A 500,00 

1803004777-15 Aj. Gualba       P0809600J 137,50 

1803004777-16 Aj. Jorba P0810200F 198,00 

1803004777-17 Aj. La Granada P0809300G 209,00 

1803004777-18 Aj. Les Franqueses del Vallès P0808500C 1.112,50 

1803004777-19 Aj. Les Masies de Voltregà P0811600F 220,00 

1803004777-20 Aj. Manlleu P0811100G 207,50 

1803004777-21 Aj. Masquefa P0811800B 253,00 

1803004777-22 Aj. Mataró P0812000H 1.856,25 

1803004777-23 Aj. Molins de Rei P0812200D 1.271,00 

1803004777-24 Institut Municipal d'Educació. Mollet 
del Vallès 

P5812302G 1.950,00 

1803004777-25 Aj. Monistrol de Montserrat P0812600E 220,00 

1803004777-26 Aj. Montcada i Reixac P0812400J 367,00 

1803004777-27 Aj. Montgat P0812500G 450,00 

1803004777-28 Aj. Òdena P0814200B 177,50 

1803004777-29 Aj. Olèrdola P0814400H 222,20 

1803004777-30 Aj. Olesa de Montserrat P0814600C 834,37 

1803004777-31 Aj. Palau-solità i Plegamans P0815500D 181,50 

1803004777-32 Aj. Piera P0816000D 651,75 

1803004777-33 Aj. Pineda de Mar P0816200J 798,99 

1803004777-34 Aj. Polinyà P0816600A 500,00 
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Operació – 
Posició 

Ajuntament NIF Import Atorgat 

1803004777-35 Aj. Prats de Lluçanès P0817000C 181,50 

1803004777-36 Aj. Rellinars          P0817800F 300,00 

1803004777-37 Aj. Rubí                 P0818300F 2.094,00 

1803004777-38 Aj. Sant Adrià de Besòs                  P0819300E 1.155,00 

1803004777-39 Aj. Sant Andreu de la Barca          P0819500J 2.280,00 

1803004777-40 Aj. Sant Boi de Llobregat         P0819900B 643,50 

1803004777-41 Aj. Sant Celoni                P0820100F 1.080,75 

1803004777-42 Aj. Sant Climent de Llobregat     P0820300B 242,00 

1803004777-43 Patronat Municipal d’Educació - Sant 
Cugat del Vallès                                          

V08901910 220,00 

1803004777-44 Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 1.294,71 

1803004777-45 Aj. Sant Joan Despí P0821600D 885,50 

1803004777-46 Aj. Sant Julià de Vilatorta P0821800J 150,00 

1803004777-47 Aj. Sant Just Desvern P0821900H 650,00 

1803004777-48 Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 932,25 

1803004777-49 Aj. Sant Vicenç dels Horts P0826300F 1.000,00 

1803004777-50 Aj. Santa Coloma de Gramenet P0824500C 2.385,00 

1803004777-51 Aj. Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 580,00 

1803004777-52 Aj. Santa Margarida de Montbui P0825000C 550,00 

1803004777-53 Aj. Santa Margarida i els Monjos P0825100A 150,00 

1803004777-54 Aj. Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 1.413,50 

1803004777-55 Aj. Súria P0827400C 525,00 

1803004777-56 Aj. Taradell P0827800D 405,00 

1803004777-57 Aj. Teià P0828100H 475,00 

1803004777-58 Aj. Terrassa P0827900B 1.980,00 

1803004777-59 Aj. Torelló P0828500I 212,50 

1803004777-60 Aj. Torrelles de Llobregat P0828900A 521,59 

1803004777-61 Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 400,00 

1803004777-62 Aj. Vilanova del Vallès P0831000E 176,00 

1803004777-63 Aj. Vilalba Sasserra P0830700A 181,50 

1803004777-64 Aj. Vilassar de Dalt P0821300A 1.716,00 

 
Segon – No es desestima cap de les sol·licituds presentades. 
 
Tercer – DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de 47.886,46 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G /50400/17230/46200, de 
l’exercici del 2019 de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, i alliberar el saldo 
sobrant per import de 12.113,54 euros. 
 
Quart – COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Cinquè – NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
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37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis del Parc a 
taula 2019 (exp. núm. 2018/19060).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona 
promou el projecte de desenvolupament ambiental i econòmic Parc a taula, que 
destaca les activitats privades que conserven el territori, són rendibles i poden ser 
posades en valor. Al Parc a taula s’hi adhereixen empreses o entitats de l’àmbit de la 
gastronomia (restaurants i escoles de restauració), la producció artesana (productors, 
elaboradors i establiments), la viticultura de proximitat i de qualitat (cellers) i les 
infraestructures i serveis turístics (allotjaments) que duguin a terme la seva activitat en 
municipis de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. I és en l’àmbit 
del projecte Parc a taula que la Diputació de Barcelona convoca els Premis Parc a 
taula. 
 

Atès que aquests premis Parc a taula no tenen dotació econòmica. El premi consisteix 
en l’entrega d’un distintiu a mode reconeixement públic de la diferència i excel·lència 
els guardonats. Els premis comportaran l’oportuna difusió amb els recursos 
comunicatius propis de la Diputació de Barcelona. 
 

Vist el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’apartat 3.3.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 la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a 
l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del 
Parc a taula 2019, el text íntegre de qual és el següent: 
 

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , amb 
l’objecte dels Premis del Parc a taula 2019. 
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1. Àmbit 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona promou el projecte 
de desenvolupament ambiental i econòmic Parc a taula, que destaca les activitats privades 
que conserven el territori, són rendibles i poden ser posades en valor. Al Parc a taula s’hi 
adhereixen empreses o entitats de l’àmbit de la gastronomia (restaurants i escoles de 
restauració), la producció artesana (productors, elaboradors i establiments), la viticultura de 
proximitat i de qualitat (cellers) i les infraestructures i serveis turístics (allotjaments) que 
duguin a terme la seva activitat en municipis de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona. I és en l’àmbit del projecte Parc a taula que la Diputació de Barcelona 
convoca els Premis Parc a taula. 

 
2. Objecte i finalitat dels premis 
 
L'objecte de de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, atorgament i justificació de la concessió dels premis del Parc a taula 
que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
destinats a reconèixer públicament la tasca de les empreses i entitats adherides al programa 
Parc a taula que, a través de la seva activitat, es distingeixen per la seva contribució a la 
sostenibilitat dels espais naturals de la província de Barcelona. 

 
3. Modalitats i criteris de valoració 

 
El premis Parc a taula es convoquen en les següents set modalitats: 

 
1. Distinció a la contribució en recerca, recuperació o promoció de races i varietats 

agroalimentàries pròpies del territori. 
 
El jurat valorarà qualsevol iniciativa en relació a les races i productes agroalimentaris 
de varietats específiques del territori, també les autòctones i les que tenen els distintius 
d’IGP (indicació geogràfica protegida) i DOP (denominació d’origen protegida). Es farà 
èmfasi en aquelles actuacions que comportin un impacte positiu pel territori o les que 
suposin la recuperació de races o varietats extingides o en desús que necessitin d’un 
impuls per tornar-les a posar en valor.  

 
2. Distinció a la contribució en recerca, recuperació o promoció del patrimoni cultural o 

natural.  
 

El jurat valorarà qualsevol iniciativa en relació al treball desenvolupat en favor de la 
recuperació d’un determinat patrimoni que repercuteixi en la consecució dels objectius 
del programa Parc a taula, ja sigui de caire cultural, etnològic, arquitectònic o natural. 
Es farà èmfasi en aquelles actuacions que demostrin una finalitat concreta que 
comporti un impacte positiu pel territori. 

 
3. Distinció a la contribució i promoció de la cuina de proximitat i la venda de productes 

agroalimentaris i artesania de proximitat. 
 

El jurat valorarà qualsevol iniciativa que es refereixi a la cultura gastronòmica vinculada 
a un territori del Parc a taula i realitzada amb productes de proximitat. També a la 
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venda directa i la venda en circuit curt, amb el mínim d’intermediaris possibles. També 
s’emfatitzaran aquelles actuacions vinculades a la implantació, comunicació o 
divulgació de la Marca Cuina Catalana o la certificació Restaurant km 0-Slow Food, o 
similars. 

 
4. Distinció a la participació o promoció en projectes territorials o temàtics associatius 

vinculats a la visió de Parc a taula. 
 

El jurat valorarà que el candidat participi en projectes en col·laboració amb altres 
empreses u organismes tant públics com privats, sigui amb un rol de líder o de soci, 
sigui en projectes de nova creació o ja existents. Es posarà èmfasi en la part del 
projecte que desenvolupi el candidat, que haurà d’ajudar a dinamitzar els territoris Parc 
a taula o que contribueixin al desenvolupament sostenible de la zona, amb una òptica 
social, econòmica i ambiental. També s’emfatitzaran les candidatures que presentin 
projectes que disposin d’una estructura associativa formal. 

  
5. Distinció a la pro-activitat i participació en relació al programa Parc a taula.  

 
El jurat valorarà qualsevol iniciativa que demostri la implicació del candidat en el 
programa Parc a taula. Es farà èmfasi en les propostes de millora que el candidat hagi 
plantejat a l’Òrgan gestor del Parc a taula i que permetin evolucionar el programa 
guanyant en utilitat, efectivitat i/o notorietat. També s’emfatitzarà la participació i pro-
activitat en la gestió i desenvolupament de les activitats programades del Parc a taula. 
O les candidatures que destaquin per una bona implementació global del Reglament 
d’adhesió al Parc a taula (disponible a https://parcataula.diba.cat). O les que destaquin 
pel compliment específic d’algun dels requisits del mencionat reglament, com pot ser, 
sense que resulti excloent, el compliment del requisit de promoció o divulgació del Parc 
a taula, el d’elaboració de Plats Parc a taula, el d’identificació d’aquests plats als 
menús, el d’incorporar proveïdors i referències comercials vinculades al Parc a taula, el 
de formació als seus treballadors, etc. 

 
6. Distinció al millor Plat Parc a taula.  

 
El jurat valorarà el millor Plat Parc a taula, fent èmfasi en la qualitat i varietat 
d’ingredients vinculats a productors adherits al programa. També s’emfatitzarà el 
procés d’elaboració del plat, la seva estètica i la utilitat del plat pel que fa a la 
transmissió dels valors del Parc a taula. El sabor del plat no serà objecte de valoració 
per la complexitat logística que planteja i entenent que queda garantit per la 
professionalitat del xef i la qualitat dels ingredients emprats. Perquè el jurat consideri 
que un plat té la consideració de Plat Parc a taula el 40% dels seus ingredients hauran 
de provenir de productors adherits al programa Parc a taula, incloent obligatòriament 
l’ingredient principal, el singular o majoritari del plat. Caldrà adjuntar en la candidatura 
la fitxa de dades del plat per a la seva verificació. 

 
7. Distinció a la imatge i desenvolupament de marca en producte o servei sostenible i/o 

saludable.  
 
El jurat valorarà qualsevol iniciativa on els valors ambientals, econòmics i/o socials 
esdevingui un referent estratègic en el desenvolupament d’un producte, servei o imatge 
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de marca. Es farà èmfasi en la implantació, comunicació o divulgació d’accions 
concretes, a mode de bones pràctiques, que siguin mesurables i que suposin una 
millora en el comportament sostenible de les organitzacions, com poden ser la 
contractació de proveïdors d’energia verda, l’ús de vehicles elèctrics, la contractació de 
proveïdors que per ells mateixos tinguin alguna distinció ecològica, etc. També 
s’emfatitzaran aquelles actuacions vinculades a la implantació, comunicació o 
divulgació d’ecoetiquetes o sistemes de gestió ambiental promoguts per organismes 
oficials, com ho són el segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE), el Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ecoetiqueta europea, el distintiu Bandera Blava, la certificació en el Sistema 
comunitari de gestió i auditoria ambiental de la Unió Europea (EMAS), l’adhesió a la 
Carta Europea de Turisme Sostenible ( CETS ), la certificació en la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001, la certificació Biosphere, l’acreditació AMED, les marques 
Ecoturisme i Senderisme a Catalunya i el segell Natura i muntanya en família, o 
similars. 

 
4. Elegibilitat 

 
Podran optar als presents premis les persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que: 

 
A. Una mateixa organització podrà ser elegible en vàries categories, fins i tot pel 

mateix projecte o actuació.  Estiguin adherides al programa Parc a taula. És 
requisit indispensable que l’empresa o entitat elegible estigui al corrent de 
pagament de la taxa o quota d’adhesió al programa Parc a taula que li sigui 
aplicable. 

 
B. No estiguin adherides al Parc a taula per raó de que no són elegibles a formar-ne 

part (d’acord al Reglament d’adhesió al programa Parc a taula, disponible a 
https://parcataula.diba.cat). I tot i no podent ser membres del Parc a taula sí que 
poden acreditar activitats i/o projectes en l’àmbit del foment, recerca, promoció o 
divulgació que afavoreixen els valors i objectius de Parc a taula i estan relacionats 
amb alguna de les modalitats dels premis de referència. 

 
Els premis concedits, es referiran a projectes o activitats que s’estiguin executant en el 
moment de la publicació d’aquesta convocatòria o que la seva execució hagi finalitzat com a 
màxim en els darrers 12 mesos a la seva publicació. 

 
5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 60 dies 
posteriors. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada 
de l’entitat. 
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El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits, podrà trobar-se 
a https://parcataula.diba.cat. Al model normalitzat de sol·licitud s’hi podrà adjuntar qualsevol 
document que reforci la candidatura. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Oficina de Registre de la Diputació de Barcelona o 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(en endavant LPACAP).  
 
La presentació de la sol·licitud de premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

 
6. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
7. Instrucció i procediment de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament dels premis 
previstos en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat. 
 
El procediment de concessió dels premis objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva en convocatòria única. El termini per a la concessió dels premis 
serà, com a màxim, de 3 mesos a comptar des de la data de tancament del període de 
presentació de sol·licituds.  
 
La proposta de concessió de les subvencions es resoldrà en un únic acte administratiu i 
serà elaborada per un Jurat que valorarà les candidatures i prendrà la seva decisió per 
consens i en última instància per votació. El Jurat estarà format per les següents persones: 

 
1. El diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, o persona en qui 

delegui, que actuarà com a president del jurat. 
2. Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
3. La  cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, que actuarà com a secretaria del jurat. 
4. El responsable del programa Parc a taula a la Diputació de Barcelona. 
5. Un representant de la Xarxa de Productes de la Terra. 
6. El president de l’Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, o persona en 

qui delegui 
7. Cap de Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona. 
8. Un representant d’un mitjà de comunicació públic o privat de l’àmbit de Catalunya. 
9. Un personatge de reconegut prestigi dins el món de la conservació de la natura, 

l’economia, la restauració, el turisme, la comunicació i/o la societat catalana. 
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De les decisions del Jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es farà 
constar expressament els veredictes. 
 
El Jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, 
especialment la facultat –si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis desert. 
 
Els veredictes del Jurat seran inapel·lables. 

 
Un cop acordada la concessió dels premis, aquests seran notificats a les persones 
interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 

 
8. Import dels premis 

 
El premis Parc a taula no tenen dotació econòmica. El premi consisteix en l’entrega d’un 
distintiu a mode de reconeixement públic de la diferència i excel·lència dels guardonats. El 
premi comportarà l’oportuna difusió amb els recursos comunicatius propis de la Diputació de 
Barcelona. 

 
9. Lliurament dels premis 

 
Els premis es lliuraran als representants de les empreses o entitats guardonades en un acte 
de caràcter lúdic presidit pel diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, o 
persona en qui delegui. 
 
El termini per al lliurament dels premis serà, com a màxim, de 60 dies a comptar des de la 
data d’atorgament dels premis per part del Jurat. El lloc i data exacta del lliurament 
s’anunciarà, com a mínim, 15 dies abans de la data prevista de lliurament al web 
https://parcataula.diba.cat i als perfils de les xarxes socials Facebook i Twitter del Parc a 
taula (@parcataula). 

 
10. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests premis, les que tot seguit s’indiquen. El 
seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin: 
 
a. En l’acte de lliurament dels premis, els representants de les empreses o entitats 

guardonades hauran de fer una breu presentació de la candidatura que els ha optat a 
guanyar el premi. 

 
b. Un cop acabades les activitats pròpies de l’edició corresponent dels Premis, es podrà 

requerir l’assistència a actes promocionals posteriors als guardonats, i els 
representants dels mateixos. En aquest sentit, aquestes persones hauran de mostrar a 
favor de l’òrgan gestor del Parc a taula disponibilitat per atendre qualsevol acte 
promocional relacionat amb els guardons i el Parc a taula. En cap cas aquestes 
obligacions suposaran un obstacle a les seves tasques professionals i sempre seran 
degudament comunicades amb l’antelació suficient, als efectes que la persona 
sol·licitada pugui compaginar-les amb els seus compromisos. 
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11. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs està adreçat a les empreses o entitats adherides al programa Parc a taula i 
a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, no podent formar part del 
Parc a taula, contribueixin a reforçar els valors i objectius de Parc a taula mitjançant la seva 
activitat. 

 
Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la 
seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant els Premis 
Parc a taula siguin tractades per la Diputació de Barcelona. 
 
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment i no seran cedides a 
tercers si una llei no ho habilita. Si ho desitja pot sol·licitar la baixa des del mateix missatge 
de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació a 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/ default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a disposició del participant la bústia 
delegatprotecdades@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li 
resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les dades personals dels 
participants. Encara que per aquesta via s’hauria de resoldre qualsevol matèria relacionada 
amb la privacitat del participant, si s’estima oportú, es pot presentar una reclamació davant 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 

12. Propietat intel·lectual 
 

Qui participi en els Premis Parc a taula cedeix a la Diputació de Barcelona, amb caràcter 
gratuït, l'exercici dels drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, 
dels quals en tenen la propietat en concepte d’autoria. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels projectes 
concursants, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els mitjans 
de comunicació socials i els mitjans de comunicació propis; així com editar una publicació 
en qualsevol format. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del projecte. 
 
Les persones participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de 
plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.  

 
Segon.- Publicar la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
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38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
inicialment la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data  29 
de juny de 2017, dins la convocatòria d’atorgament de subvencions per a la 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic en l’àmbit dels 
parcs naturals de la província de Barcelona, al senyor I.R.S., per import de 4.500 
€ (exp. núm. 2016/11327).- 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 que la Junta de govern de la Diputació, en sessió celebrada el 22 de desembre 
de 2016, va aprovar la convocatòria que conté les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
amb l’objecte de fomentar activitats d’explotacions forestals, empreses agrícoles – 
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges, restauració del patrimoni 
arquitectònic i culturals en l’àmbit territorial dels Plans especials dels espais protegits 
del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i 
Montesquiu, així com les activitats i projectes que tinguin per finalitat potenciar la 
utilització de la biomassa per a la generació de calor en els àmbits territorials dels 
Plans Especials dels espais naturals protegits del Montseny, Montesquiu, Guilleries-
Savassona, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Foix i Serra de Collserola, per un import màxim de 
356.360,00.-eur, de l’exercici 2017. 
 
Vist que per acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 de 
juny de 2017, es procedeix a aprovar la concessió de subvencions en el marc de la 
convocatòria descrita en el punt precedent i atorgar, entre d’altres la següent 
subvenció: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

HAPA 
 
 
 

MSY XXX IRS REPARACIÓ  
COBERTA MASIA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

           
4.500,00 €  

1703002725-007 

 
Vist l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica de Parcs, de data 20 de juliol de 
2018, que es transcriu a continuació: 
 

“El Sr. I. R. S., propietari de la masia anomenada Can Rocanegra i beneficiari d’un ajut de la 
Diputació de Barcelona per rehabilitar la teulada de l’esmentada masia, amb un import total 
de quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €) aprovat amb data 29 de juny de 2017 per Acord 
de la Junta de Govern dins la convocatòria de Subvencions per a la millora d’habitatges i 
restauració del patrimoni arquitectònic en l’àmbit dels parcs naturals de la província de 
Barcelona (Núm. Expedient 2016/11327, Codi convocatòria 201720165120008733), va 
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presentar amb data 3 d’abril de 2018 la documentació justificativa corresponent de les obres 
de rehabilitació realitzades per tal de tramitar el pagament de l’ajut concedit. 
 
Un cop consultat l’expedient de l’esmentada obra, s’ha comprovat que: 

 
- Amb data 21/02/2015, els Guardes del parc natural del Montseny van informar que a la 

masia Rocanegra, s’estaven realitzant moviments de terres, obres de rehabilitació 
interior de la masia i construcció d’una caseta annex sense llicència municipal d’obres ni 
l’informe previ preceptiu del parc natural ( Inf. 9045/2015 ). 

- D’acord amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Fogars de Montclús, el Sr. I. R. 
S. va sol·licitar, amb data 16/01/2015, llicència municipal d’obres per la rehabilitació i 
ampliació de la masia can Rocanegra ( Exp. 2/15 ). 

- Amb data 2/04/2015, els Guardes del parc natural del Montseny van realitzar una visita 
de seguiment i van comprovar que s’havia rehabilitat la totalitat de la teulada i que es 
seguien fent obres de rehabilitació dels interiors i de les façanes exteriors de la masia ( 
Inf. 9019/2015 ). 

- Amb data 2/04/2015, l’Oficina Tècnica de Parcs Natural de la Diputació de Barcelona va 
enviar escrit de denuncia urbanística a l’Ajuntament de Fogars de Montclús per les obres 
de rehabilitació realitzades a la masia Rocanegra sense llicència municipal d’obres ni 
l’informe previ preceptiu de l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny. 

- L’Ajuntament de Fogars de Montclús, mitjançant acord de Junta de Govern de data 23 de 
juny 2015, va acordar denegar la llicència municipal d’obres sol·licitada pel Sr. I. R. S., 
referent a la rehabilitació i ampliació de la masia can Rocanegra ( Exp. 2/15 )., i va obrir 
un nou expedient de llicència municipal per les obres de condicionament de coberta 
existent a la masia ( Exp. 20/15 ). 

- Amb data 20/07/2015 l’Ajuntament de Fogars de Montclús va trametre a la Diputació de 
Barcelona l’expedient de llicència municipal d’obra 20/15 referent al condicionament de 
coberta existent a la masia de Rocanegra i va sol·licitar l’informe previ preceptiu del Parc 
Natural del Montseny. 

- Amb data 29/09/2015 la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de 
Barcelona va informar favorablement les obres sol·licitades, condicionant l’atorgament de 
la futura llicència urbanística a l’existència d’un sistema individualitzat de sanejament de 
les aigües residuals adequat a l’ús previst, d’acord amb el que estableix l’art. 75 del Pla 
Especial del Parc del Montseny. 

- L’Ajuntament de Fogars de Montclús, mitjançant acord de Junta de Govern de data 3 de 
novembre de 2015 va acordar concedir al Sr. I. R. S. la llicència municipal per realitzar 
les obres pel condicionament de coberta existent a la masia de Can Rocanegra ( Exp. 
20/15 ), amb una vigència de 12 mesos. 

 
En la visita d’inspecció realitzada el 10 d’abril 2018 per tal de realitzar la corresponent 
certificació tècnica de la subvenció atorgada, es va comprovar que les obres de rehabilitació 
de la teulada de la masia Can Rocanegra coincideixen amb les obres informades pels 
guardes del parc natural l’any 2015 ( Inf. 9019/2015 ) i també s’ha comprovat sobre el 
terreny que s’han realitzat altres obres de rehabilitació interior i exterior de la masia que no 
estan previstes a la corresponent llicència municipal d’obres ni tampoc han estat informades 
per l’òrgan gestor de l’espai natural protegit. 
 
D’acord amb la informació consultada a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, la llicència 
municipal d’obres va caducar el dia 4/11/2016 i no consta que el Sr. I. R. S. hagi demanat 
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cap pròrroga de la llicència concedida ni noves llicències per a realitzar obres a la masia 
Can Rocanegra. 
 
Vist que els fets documentats i comprovats sobre el terreny demostren que les obres 
sol·licitades i objecte d’ajut d’aquesta Diputació de Barcelona van ser realitzades i 
finalitzades l’any 2015. 
 
Vist que això contradiu el que estableix l’article 3 de les bases reguladores de l’atorgament 
de subvencions a particulars en l’àmbit dels parcs naturals corresponent a l’any 201 , 
aprovades per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 22 de desembre de 2016: 
“Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprès 
entre l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018”. 
 
El tècnic sotasignat, pels motius exposats, proposa la revocació de l’esmentada subvenció 
atorgada al Sr. I. R. S.” 
 
Atès allò disposat a la base específica 3 de la convocatòria de referència que diu 
textualment: 
 
“3.- Període d’execució 
 
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés 
entre l’1 de gener de 2017 al 30 juny de 2018 excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals, que hauran d’escrutar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.” 

 
Vist que l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals constat que el Sr. de 
R. S. no ha executat l’activitat subvencionada dintre del termini establert en les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats d’explotacions 
forestals, empreses agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, millora 
d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals en l’àmbit territorial 
dels Plans especials dels espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu. Fet pèl qual es fa necessari 
a procedir a la revocació de dita subvenció. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- REVOCAR inicialment la subvenció següent: 
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Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 

d’actuació 
Subvenció 
concedida 

Op. comptable 

HAPA MSY XXX IRS REPARACIÓ  
COBERTA MASIA 

FOGARS DE 
MONTCLÚS 

4.500,00 € 1703002725-007 

 
i CONCEDIR tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva 
 
Segon.- NOTIFICAR els presents acords al interessat pel seu coneixement i als 
efectes escaients.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per la recollida d’escombraries 
en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 
per un import de 139.811,68 € distribuïts en quatre anys (exp.núm.2018/17598).- 
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: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té 
encomanada la gestió del parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977, l’Ordre Ministerial de 26 de gener 
de 1978 on s’aprova amb la incorporació del referent a la província de Girona  i els 
Decrets 105/1987, de 20 de febrer pel qual es declara el Parc Natural el massís del 
Montseny i 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès 
natural de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el pla especial que 
constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però allò que permet 
que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. El Pla especial 
proporciona uns instruments i habilita a l’administració per a desenvolupar una gestió 
determinada en l’espai protegit. El desenvolupament i la gestió dels Plans especials 
correspon a les institucions de l’administració local que els han promogut: Diputacions 
de Girona i Barcelona pel que fa al Pla Especial del Parc del Montseny i als 
ajuntaments que tenen la totalitat o una part del seu terme municipal dins l’àmbit del 
parc. 
 
Atès que són els òrgans de govern de la Diputació els que aproven les disposicions 
necessàries per tal de garantir el desplegament del Pla i la gestió del parc. Els 
ajuntaments hi participen mitjançant el govern del seu terme municipal, a través de 
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convenis de col·laboració amb la Diputació per a temes específics i de manera 
col·legiada a través de l’òrgan de participació i coordinació de les administracions amb 
competències en l’àmbit del Pla. 
 
Atès que el Pla especial es desplega mitjançant el Pla de Gestió, que constitueix un 
document matriu de tota una sèrie de plans i programes específics que el mateix Pla 
especial preveu, essent un dels instruments de gestió el programa anual d’activitats. 
 
Atès que la Xarxa de Parcs Naturals no pretén donar resposta a les demandes socials 
i econòmiques dels ajuntaments mitjançant mesures de recolzament financer, sinó 
més aviat, donar compliment a les previsions del planejament mitjançant l’execució de 
programes i activitats de manera participada amb els agents públics i privats i, molt 
especialment, amb els ajuntaments com a primera administració pública responsable 
de la gestió del seu territori. 
 
Atès que els atractius propis dels espais naturals protegits, així com la gestió que s’hi 
exerceix, generen un flux de visitants en uns determinats indrets. L’ordenació de l’ús 
públic és un dels eixos que vertebren la gestió dels parcs; més encara quan es tracta 
d’espais metropolitans subjectes a una elevada freqüentació. Un dels impactes 
associats a l’elevada freqüentació és l’acumulació d’escombraries.  
 
Atès que els municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, el servei de 
recollida de residus, segons disposa l’article 26 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim 
Local i l’article 66 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, així com el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
 
Atès que l’any 2010 es va signar un conveni específic de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida 
d’escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, i es van fer pròrrogues anuals, essent la data de finalització de la última 
pròrroga el dia 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que l’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la seva Disposició 
addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració 
Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran 
d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i és per això que es vol subscriure un nou conveni 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per tal 
d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració. 
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El treball resultant fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús contribueix a fer possible un servei de recollida 
d’escombraries de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. 
 
En virtut del que precedeix i atesa l'existència d'objectius coincidents entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, les parts consideren que existeix 
un interès recíproc per continuar col·laborant conjuntament en la recollida 
d’escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural del Montseny. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 i DA 8 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regulen amb 
caràcter bàsic els convenis, els principis de les relacions interadministratives i 
l’adaptació dels convenis vigents a la seva regulació, en concret i entre altres 
qüestions, en allò que fa referència a la determinació i els límits de la seva vigència, 
així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist 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 núm. 7048/18, de 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. Convalidar l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar amb la 
Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Fogars de Montclús, per la recollida 
d’escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, amb efectes d’1 de gener de 2018, d’acord amb la minuta de conveni que 
es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS, PER A LA RECOLLIDA 
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D’ESCOMBRARIES EN LA ZONA INCLOSA DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE 
LA BIOSFERA DEL MONTSENY. 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de 
juliol de 2018), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 
17.07.2018). 
 
AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS, representat per l’Alcalde-President, l’Il.lm. Sr. 
Albert Rovira Rovira, assistida per la secretaria-interventora de la Corporació, Sra. Ma. del 
Pilar Pérez Raposo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té 
encomanada la gestió del parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del  parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977, l’Ordre Ministerial de 26 de gener de 
1978 on s’aprova amb la incorporació del referent a la província de Girona i els Decrets 
105/1987, de 20 de febrer pel qual es declara el Parc Natural el massís del Montseny i 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès natural de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2. L’Ajuntament de Fogars de Montclús té competències pròpies per la recollida  

d’escombraries i residus en el seu terme municipal, segons disposa l’article 26 de la Llei 
7/1985 de Bases de Règim Local i l’article 66 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, així 
com el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

 
3. L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha col·laborat en la 
recollida d’escombraries del municipi de Fogars de Montclús mitjançant un conveni amb 
l’entitat responsable de la recollida. Considerant que la recollida de residus és una 
competència municipal, la Diputació de Barcelona vol continuar la col·laboració directa a 
través d’un conveni amb l’Ajuntament, instrument utilitzat des de l’any 2010.  

 
4. L’any 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per a la recollida d’escombraries en la zona inclosa 
dins del Parc Natural del Montseny, i es van fer pròrrogues anuals, essent la data de 
finalització de la última pròrroga el dia 31 de desembre de 2017. 
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5. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la seva Disposició addicional 
vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o 
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al 
que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, i és per això que es vol subscriure un nou conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent 
en matèria de convenis de col·laboració. 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús valoren la necessitat de 

continuar realitzant el servei de recollida de residus municipals al parc Natural i Reserva 
de la Biosfera del Montseny, i dins del terme municipal de Fogars de Montclús. A tal 
efecte, manifesten interès recíproc per col·laborar conjuntament en aquest servei de 
recollida, i continuar així avançant en una recollida de qualitat, millorant el sistema de 
selecció i afavorint el reciclatge. 

 
7. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx. 
 
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. 

 
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, ambdues parts, de comú acord, i 
reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà 
pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Fogars de Montclús per realitzar el servei de recollida d’escombraries al parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny i dins del terme municipal de Fogars de Montclús, i 
avançar així cap a una recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el 
reciclatge. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Fogars de Montclús assumirà, mitjançant la seva contractació, el servei de 
recollida d’escombraries del seu terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el Pla 
Especial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. 
 
El contracte a establir per l’Ajuntament, haurà de contenir, a part de les estipulacions 
exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents: 
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a) La recollida d’escombraries es farà seguint un recorregut determinat de manera conjunta 
per l’Ajuntament de Fogars de Montclús i la Diputació de Barcelona a través de la seva 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, i que es 
determinarà abans que l’Ajuntament efectuï la seva contractació. 

 
b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de la brossa que 

pugui trobar-se al voltant immediat dels mateixos. 
 

c) El calendari i l’horari del servei de recollida d’escombraries s’establiran, també, de 
manera conjunta per l’Ajuntament de Fogars de Montclús i la Diputació de Barcelona a 
través de la seva Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. Aquest calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar 
en quantitat o qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts. 

 
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es podrà canviar la 

data de realització d’algun viatge, sense variar el nombre total de recorreguts. 
 
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport d’escombraries 

en les millors condicions higièniques, garantint que aquesta no es pugui despendre’s al 
llarg del recorregut. 

 
f) L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i que suposin un millor 
control tècnic del desenvolupament de l’activitat, donant, si s’escau, les instruccions 
pertinents al contractista per a la seva execució. 

 
g) El contractista es comprometrà a endur-se les escombraries recollides, a l’abocador 

controlat que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits tècnics legals vigents per tal 
de garantir el tractament adient de residus.  

 
h) Els contenidors seran netejats i desinfectats per l’empresa concessionària, un cop al 

mes. 
 
Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la 
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús la quantitat de 
139.811,68 € com a contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència 
del conveni (34.952,92€ l’any 2018, 34.952,92€ l’any 2019, 34.952,92€ l’any 2020 i 
34.952,92€ l’any 2021), d’acord amb el pacte tercer. 
 
Tercer. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús la quantitat de CENT TRENTA-NOU MIL 
VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (139.811,68 €). quantitat 
distribuïda en els quatre anys de vigència del present conveni. 
 
Per a l’any 2018, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús 
TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (34.952,92€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de 
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l’any 2018. L’any 2019, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2019. L’any 2020, la Diputació de Barcelona transferirà a 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-
DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92€), i s’imputarà a l’aplicació 
pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2020. L’any 2021, la Diputació de Barcelona 
transferirà a l’Ajuntament de Fogars de Montclús TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92€), i s’imputarà a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2021. 
 
Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 
La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’ajuntament de Fogars 
de Montclús de la següent manera:  
 
- Un 40% (13.981,17€), a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys de 

vigència, degut al fet que l’ajuntament de Fogars de Montclús no disposa de recursos 
econòmics suficients per fer front a la despesa que impliquen les actuacions previstes en 
aquest conveni, corresponents al servei de recollida d’escombraries. 

- El 60% restant (20.971,75€), quan l’ajuntament de Fogars de Montclús presenti els 
justificants del 60% restant i de l’import del primer avançament del 40% de les despeses 
efectuades a l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificació emesa per la secretaria 
interventora de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, amb el vist i plau de l’alcalde-president, 
que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els 
ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. 

 
La presentació de la justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2018 haurà de ser 
presentada, entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2019. Pel que fa a la justificació 
de les actuacions corresponents a l’any 2018, aquesta justificació recollirà les despeses 
efectuades a partir de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 perquè 
l’execució i el desenvolupament del servei de recollida d’escombraries objecte del present 
conveni es dur a terme per anys naturals i és una col·laboració que es va iniciar ja fa anys, 
amb la subscripció de diversos convenis, i que es va realitzant any rere any. 
 
Per les aportacions corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la seva justificació haurà de ser presentada, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent 
a l’execució de les actuacions. 
 
Cinquè. Comissió de Seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per un representant de 
cadascuna de les parts que, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any. L’objectiu 
d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i analitzar 
les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
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Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió.  
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de l’1 de gener de 2018 i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2021.  
 
Setè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts del present conveni es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament 
de les dades personals del seu àmbit territorial que puguin ser tractades en el decurs del 
present conveni, sent responsables de garantir els drets i obligacions fitxades a la normativa 
de protecció de dades vigent, com per exemple, l’obligació d’informar o l’exercici de drets 
ARCO. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’informa a les parts del conveni: 
 

Responsable 
del tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació dels convenis dels òrgans i unitats administratives 
de la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de Règim Jurídic del Sector Públic i del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Compliment d’obligacions establertes en el conveni. 
 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través 
de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines del 
Registre https://www.diba.cat/web/registre/ 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni 
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l’altre part signant del conveni no 
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter 
personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  
 
En el cas que el personal vinculat a l’altre part signant del conveni tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, aquesta els exigirà el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en 
el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni, fins i tot després de finalitzar la 
vigència del conveni, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la 
Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts signants 
del conveni establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  

 
Vuitè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació 
i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Novè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Desè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
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b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 

l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Onzè. Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dotzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni”. 
 

Segon. Autoritzar i disposar per l’Ajuntament de Fogars de Montclús la quantitat de 
CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS (139.811,68 €), per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el 
compliment dels objectius proposats. Dels CENT TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS 
ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS totals, TRENTA-QUATRE MIL NOU-
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (34.952,92€), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2018: G/50402/17230/46201, 
TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS (34.952,92€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2019: 
G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, TRENTA-
QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (34.952,92€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2020: 
G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i els 
TRENTA-QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS (34.952,92€) restants, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 
2021: G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
  
Tercer. Declarar la plurianualitat de la despesa pels anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Quart. Autoritzar una bestreta del 40% a favor de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, 
per poder fer front a l’execució inicial de les actuacions destinades al servei de 
recollida d’escombraries, la qual es farà efectiva a la signatura del present conveni. 
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Cinquè. Autoritzar el pagament del 60% restant, quan l’Ajuntament Fogars de 
Montclús presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades, d’acord 
amb el pacte quart del conveni objecte d’aprovació. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Fogars de Montclús, pel seu 
coneixement i als efectes escaients.” 
 
40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en la 
zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per un 
import de 111.468,96 € distribuïts en quatre anys (exp. núm. 2018/18064).- 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: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té 
encomanada la gestió del parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977, l’Ordre Ministerial de 26 de gener 
de 1978 on s’aprova amb la incorporació del referent a la província de Girona i els 
Decrets 105/1987, de 20 de febrer pel qual es declara el Parc Natural el massís del 
Montseny i 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès 
natural  de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el pla especial que 
constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però allò que permet 
que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. El Pla especial 
proporciona uns instruments i habilita a l’administració per a desenvolupar una gestió 
determinada en l’espai protegit. El desenvolupament i la gestió dels Plans especials 
correspon a les institucions de l’administració local que els han promogut: Diputacions 
de Girona i Barcelona pel que fa al Pla Especial del Parc del Montseny i als 
ajuntaments que tenen la totalitat o una part del seu terme municipal dins l’àmbit del 
parc. 
 
Atès que són els òrgans de govern de la Diputació els que aproven les disposicions 
necessàries per tal de garantir el desplegament del Pla i la gestió del parc. Els 
ajuntaments hi participen mitjançant el govern del seu terme municipal, a través de 
convenis de col·laboració amb la Diputació per a temes específics i de manera 
col·legiada a través de l’òrgan de participació i coordinació de les administracions amb 
competències en l’àmbit del Pla. 
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Atès que el Pla especial es desplega mitjançant el Pla de Gestió, que constitueix un 
document matriu de tota una sèrie de plans i programes específics que el mateix Pla 
especial preveu, essent un dels instruments de gestió el programa anual d’activitats. 
 
Atès que la Xarxa de Parcs Naturals no pretén donar resposta a les demandes socials 
i econòmiques dels ajuntaments mitjançant mesures de recolzament financer, sinó 
més aviat, donar compliment a les previsions del planejament mitjançant l’execució de 
programes i activitats de manera participada amb els agents públics i privats i, molt 
especialment, amb els ajuntaments com a primera administració pública responsable 
de la gestió del seu territori. 
 
Atès que els atractius propis dels espais naturals protegits, així com la gestió que s’hi 
exerceix, generen un flux de visitants en uns determinats indrets. L’ordenació de l’ús 
públic és un dels eixos que vertebren la gestió dels parcs; més encara quan es tracta 
d’espais metropolitans subjectes a una elevada freqüentació. Un dels impactes 
associats a l’elevada freqüentació és l’acumulació d’escombraries.  
 
Atès que els municipis per si o associats hauran de prestar, en tot cas, el servei de 
recollida de residus, segons disposa l’article 26 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim 
Local i l’article 66 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, així com el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
 
Atès que l’any 2010 es va signar un conveni específic de cooperació i col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida 
d’escombraries en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, i es van fer pròrrogues anuals, essent la data de finalització de la última 
pròrroga el dia 31 de desembre de 2017. 
 
Atès que l’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la seva Disposició 
addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració 
Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran 
d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i és per això que es vol subscriure un nou conveni 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per tal d’adaptar-lo a la 
normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració. 
 
El treball resultant fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Montseny contribueix a fer possible un servei de recollida 
d’escombraries de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. 
 
En virtut del que precedeix i atesa l'existència d'objectius coincidents entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, les parts consideren que existeix un interès 
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recíproc per continuar col·laborant conjuntament en la recollida d’escombraries en la 
zona inclosa dins del Parc Natural del Montseny. 
 
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53 i 140 i DA 8 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que regulen amb 
caràcter bàsic els convenis, els principis de les relacions interadministratives i 
l’adaptació dels convenis vigents a la seva regulació, en concret i entre altres 
qüestions, en allò que fa referència a la determinació i els límits de la seva vigència, 
així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist 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 núm. 7048/18, de 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. Convalidar l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Montseny, per la recollida d’escombraries en 
la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, amb 
efectes d’1 de gener de 2018, d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE MONTSENY, PER A LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES EN LA 
ZONA INCLOSA DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
MONTSENY. 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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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), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 
17.07.2018). 
 
AJUNTAMENT DE MONTSENY, representat per l’Alcalde-President, l’Il·lm. Sr. Carles 
Corominas Arnaiz, assistit per la secretaria-interventora de la Corporació, Sra. Ma. del Pilar 
Pérez Raposo. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té 
encomanada la gestió del parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord 
amb el Pla especial del parc del Montseny, aprovat per la Comissió Provincial 
d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juliol de 1977, l’Ordre Ministerial de 26 de gener de 
1978 on s’aprova amb la incorporació del referent a la província de Girona i els Decrets 
105/1987, de 20 de febrer pel qual es declara el Parc Natural el massís del Montseny i 
328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprovà el Pla d’espais d’interès natural de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
2. L’Ajuntament de Montseny té competències pròpies per la recollida d’escombraries i 

residus en el seu terme municipal, segons disposa l’article 26 de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local i l’article 66 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, així com el Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

 
3. L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha col·laborat en la 
recollida d’escombraries del municipi de Montseny mitjançant un conveni amb l’entitat 
responsable de la recollida. Considerant que la recollida de residus és una competència 
municipal, la Diputació de Barcelona vol continuar la col·laboració directa a través d’un 
conveni amb l’Ajuntament, instrument utilitzat des de l’any 2010.  

 
4. L’any 2010 es va signar un conveni específic de cooperació i col·laboració entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en 
la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i es van fer 
pròrrogues anuals, essent la data de finalització de la última pròrroga el dia 31 de 
desembre de 2017. 

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

Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i en la seva Disposició addicional 
vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o 
qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al 
que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, i és per això que es vol subscriure un nou conveni entre la Diputació de 
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Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en 
matèria de convenis de col·laboració. 

 
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montseny valoren la necessitat de continuar 

realitzant el servei de recollida de residus municipals al parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, i dins del terme municipal de Montseny. A tal efecte, manifesten 
interès recíproc per col·laborar conjuntament en aquest servei de recollida, i continuar 
així avançant en una recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el 
reciclatge. 

 
7. La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data xxxxxx. 
 
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. 

 
En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se 
plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni  
 
És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Montseny per realitzar el servei de recollida d’escombraries al parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny i dins del terme municipal de Montseny, i avançar així cap a una 
recollida de qualitat, millorant el sistema de selecció i afavorint el reciclatge. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
L’Ajuntament de Montseny assumirà, mitjançant la seva contractació o subcontractació, el 
servei de recollida d’escombraries del seu terme municipal, incloent l’àmbit comprès en el 
Pla Especial del parc del Montseny. 
 
El contracte a establir per l’Ajuntament haurà de contenir, a part de les estipulacions 
exigibles o que inclogui el propi Ajuntament, les següents: 
  
a) La recollida d’escombraries es farà seguint un recorregut determinat de manera conjunta 

per l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, i que es 
determinarà abans que l’Ajuntament efectuï la seva contractació. 

 
b) Aquesta recollida consistirà en el buidat dels contenidors i la retirada de la brossa que 

pugui trobar-se al voltant immediat dels mateixos. 
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c) El calendari i l’horari del servei de recollida d’escombraries s’establiran, també, de 
manera conjunta per l’Ajuntament de Montseny i la Diputació de Barcelona a través de la 
seva Oficina Tècnica de Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
Aquest calendari es podrà modificar per causa justificada, sense menyscabar en 
quantitat o qualitat el servei, sempre i quan ho acordin ambdues parts. 

 
d) Per a una millor prestació del servei, i previ acord amb l’adjudicatari, es podrà canviar la 

data de realització d’algun viatge, sense variar el nombre total de recorreguts. 
 
e) El transport de la brossa es farà amb vehicle condicionat per al transport d’escombraries 

en les millors condicions higièniques, garantint que aquesta no es pugui despendre al 
llarg del recorregut. 

 
f) L’Ajuntament prendrà en consideració quants suggeriments faci l’Oficina Tècnica de 

Parcs Naturals, de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i que suposin un millor 
control tècnic del desenvolupament de l’activitat, donant, si s’escau, les instruccions 
pertinents al contractista per a la seva execució. 

 
g) El contractista es comprometrà a endur-se les escombraries recollides, a l’abocador 

controlat que s’indiqui, el qual haurà de reunir els requisits tècnics legals vigents per tal 
de garantir el tractament adient de residus.  

 
h)  Els contenidors seran netejats i desinfectats per l’empresa concessionària, un cop al 

mes. 
 
Per contribuir a l’acompliment dels objectius del present conveni durant la seva vigència, la 
Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Montseny la quantitat de 111.468,96 € 
com a contribució a aquest servei, repartits durant els quatre anys de vigència del conveni 
(27.867,24€ l’any 2018, 27.867,24€ l’any 2019, 27.867,24€ l’any 2020 i 27.867,24€ l’any 
2021), d’acord amb el pacte tercer. 
 
Tercer. Import del conveni 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà a l’Ajuntament de Montseny la quantitat de CENT ONZE MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (111.468,96€) quantitat 
distribuïda en els quatre anys de vigència del present conveni. 
 
Per a l’any 2018, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-
SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(27.867,24€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2018. 
L’any 2019, la Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24€), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2019. L’any 2020, la 
Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24€), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2020. L’any 2021, la 
Diputació de Barcelona transferirà a l’Ajuntament de Montseny VINT-I-SET MIL VUIT-
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CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24€), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2021. 
 

Quart. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 

La quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida a l’Ajuntament de 
Montseny de la següent manera:  
 

- Un 40% (11.146,90 €), a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys 
de vigència, degut al fet que l’ajuntament de Montseny no disposa de recursos 
econòmics suficients per fer front a la despesa que impliquen les actuacions previstes en 
aquest conveni, corresponents al servei de recollida d’escombraries. 

 

- El 60% restant (16.720,34€), quan l’Ajuntament de Montseny presenti els justificants del 
60% restant i de l’import del primer avançament del 40% de les despeses efectuades a 
l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificació emesa per la secretaria interventora de 
l’Ajuntament de Montseny, amb el vist i plau de l’alcalde-president, que incorpori informació 
econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de les actuacions objecte del conveni.  

 
La presentació de la justificació de la totalitat de les despeses de l’any 2018 haurà de ser 
presentada, entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2019. Pel que fa a la justificació 
de les actuacions corresponents a l’any 2018, aquesta justificació recollirà les despeses 
efectuades a partir de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018 perquè 
l’execució i el desenvolupament del servei de recollida d’escombraries objecte del present 
conveni es dur a terme per anys naturals i és una col·laboració que es va iniciar ja fa anys, 
amb la subscripció de diversos convenis, i que es va realitzant any rere any. 
 
Per les aportacions corresponents als anys 2019, 2020 i 2021, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la seva justificació haurà de ser presentada, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent 
a l’execució de les actuacions. 
 
Cinquè. Comissió de Seguiment 
 
Es crearà una comissió de seguiment del conveni, formada per un representant de 
cadascuna de les parts que, com a mínim, es reunirà una vegada a l’any. L’objectiu 
d’aquesta comissió serà vetllar pel compliment dels objectius del present conveni, i analitzar 
les diferents qüestions que es derivin de la seva aplicació. 
 
Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest conveni, així com les 
discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió.  
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’iniciarà des de l’1 de gener de 2018 i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2021.  
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Setè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts del present conveni es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament 
de les dades personals del seu àmbit territorial que puguin ser tractades en el decurs del 
present conveni, sent responsables de garantir els drets i obligacions fitxades a la normativa 
de protecció de dades vigent, com per exemple, l’obligació d’informar o l’exercici de drets 
ARCO. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’informa a les parts del conveni: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Gestió i tramitació dels convenis dels òrgans i unitats administratives de 
la Diputació de Barcelona. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
Règim Jurídic del Sector Públic i del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Compliment d’obligacions establertes en el conveni. 
 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 
les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la 
Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a les oficines del 
Registre https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, 
tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una 
autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva 
residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si 
considera que el tractament de dades personals que el concerneixen 
infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni 
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l’altre part signant del conveni no 
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter 
personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.  

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
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En el cas que el personal vinculat a l’altre part signant del conveni tingués accés, directe o 
indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, aquesta els exigirà el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en 
el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni, fins i tot després de finalitzar la 
vigència del conveni, i la immediata comunicació d’aquesta violació de seguretat a la 
Diputació. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts signants 
del conveni establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  
 
Vuitè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la 
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de Montseny. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació 
i formalització per les dues parts de la corresponent addenda.  
 
Novè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a 
la seva resolució. 
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Desè. Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ a 

l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Onzè. Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
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Dotzè. Jurisdicció competent. 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni”. 

 
Segon. Autoritzar i disposar per l’Ajuntament de Montseny la quantitat de CENT ONZE 
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS 
(111.468,96€), per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment 
dels objectius proposats. Dels CENT ONZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (111.468,96€) totals, VINT-I-SET MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (27.867,24€), amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2018: G/50402/17230/46201, VINT-I-SET 
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(27.867,24€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2019: 
G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, VINT-I-
SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(27.867,24€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2020: 
G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i els VINT-
I-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
(27.867,24€) restants, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: 
G/50402/17230/46201, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
  
Tercer. Declarar la plurianualitat de la despesa pels anys 2019, 2020 i 2021. 
 
Quart. Autoritzar una bestreta del 40% a favor de l’Ajuntament de Montseny, per poder 
fer front a l’execució inicial de les actuacions destinades al servei de recollida 
d’escombraries, la qual es farà efectiva a la signatura del present conveni. 
 
Cinquè. Autoritzar el pagament del 60% restant, quan l’Ajuntament del Montseny 
presenti els justificants de la totalitat de les despeses efectuades, d’acord amb el pacte 
quart del conveni objecte d’aprovació. 
 
Sisè. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Montseny, pel seu coneixement i 
als efectes escaients.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial, de la subvenció concedida a Catalunya amb 
ACNUR, Comitè Català per l'acció "Ser refugiat - Compartint vivències", per 
import de 180,73 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006733 (exp. 
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núm. 2014/0009946).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la 
Diputació de Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la 
cooperació al desenvolupament. 
 
La finalitat principal és facilitar la tasca dels ens locals d’informar i sensibilitzar la 
població al voltant de la cooperació al desenvolupament, així com donar suport a les 
entitats sense ànim de lucre que realitzen accions en aquest àmbit i que tenen seu 
social o delegació permanent als municipis de Barcelona.  
 
En aquest sentit, en data 18 de desembre de 2014 van ser aprovades, per acord de la 
Junta de Govern de la corporació (AJG 729/14), les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del 
tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2015” (BOPB de 
29 de desembre de 2014). 
 
En data 12 de març de 2015, mitjançant acord 99/15 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 201520145120006733 (BOPB de 23 de març de 2015).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, 
l’acció “Ser refugiat – Compartint vivències” de l’entitat Catalunya amb ACNUR, 
Comitè Català va rebre una subvenció per un import de SIS MIL TRES-CENTS 
TRENTA-SIS EUROS (6.336 €). 
 
D’acord amb la Base 2 de la convocatòria, el període d’execució de les subvencions 
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’establia entre l’1 de febrer de 2015 i el 
31 de desembre de 2015, i s’atorgava un termini de justificació parcial fins al 16 de 
juliol de 2015 i un termini de justificació final fins al 31 de gener de 2016. 
Posteriorment, i mitjançant resolució número 456/16, de 3 de febrer de 2016, es va 
prorrogar el termini d’execució, de l’esmentada acció subvencionada, fins al 31 de 
març de 2016, mantenint el termini de justificació d’un mes a comptar des de la 
finalització del d’execució.  
 
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava una 
primera transferència el mes d’abril de 2015, sempre que l’entitat beneficiària 
presentés els compromisos d’ens locals per, almenys, 1/4 part de les activitats 
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subvencionades. El pagament per un import de TRES MIL CENT SEIXANTA-VUIT 
EUROS (3.168 €), amb núm. d’operació comptable 1504058234 corresponent al 50% 
de la subvenció, es va fer efectiu en data 30 de desembre de 2015. El pagament del 
50% restant es preveia, un cop lliurat el compte justificatiu simplificat, el qual 
s’ajustaria en funció del nombre d’accions efectivament realitzades fins a l’import 
màxim de la subvenció atorgada. Aquest pagament per un import total de TRES MIL 
CENT SEIXANTA-VUIT EUROS (3.168 €), amb núm. operació comptable 
1604053138, es va fer efectiu en data 16 de febrer de 2017.   
 
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució 
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica 
de la Corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de 
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les 
justificacions de pagaments avançats presentades a la Direcció de Relacions 
Internacionals durant l’any 2016, amb independència de l’any en què la subvenció fou 
atorgada. L’abast d’aquest control va ser doble: 
 
- D’una banda, verificar el compliment dels terminis de presentació de la 

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

beneficiàries per tal de justificar la subvenció rebuda.  
 
Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de l’entitat Catalunya 
amb ACNUR, Comitè Català, mitjançant l’esmentat acord de la Junta de Govern 99/15 
de data 12 de març de 2015.  
 
L’informe provisional de control de pagaments avançats, lliurat a la Direcció de 
Relacions Internacionals, en data 19 d’octubre de 2017, emès pel Servei de la Funció 
Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, va constatar, 
respecte d’aquesta subvenció que concorrien una sèrie d’incidències en l’operació 
comptable 1504058234 (fitxa número 339), i després de presentar la Direcció de 
Relacions Internacionals les al·legacions que va considerar oportunes, el Servei de la 
Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona dictà 
l’informe definitiu, en data 22 de novembre de 2017.  
 
En aquest informe definitiu, ratificà el que va fer constar a l’informe provisional i en 
relació a la indicada fitxa número 339, s’estableix que: 
  

“Operació comptable 1504058234 (fitxa número 339): manca la identificació del NIF del 
creditor, així com la data de pagament de la factura indicada en el número d’ordre 22, per un 
import de 180,73 euros.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Aquest aspecte es va posar de manifest en l’informe provisional de control de pagaments 
avançats. La Direcció de Relacions Internacionals, en fase d’al·legacions, senyala que 
“aquesta despesa es correspon amb unes fotocòpies fetes a la impressora de l’entitat i, per 
tant, no existeix una factura relativa a les mateixes. [...]” 
 
A la vista de les al·legacions, la incidència es manté atès que, de conformitat amb allò 
establert a l’article 30.3 LGS, les despeses imputades s’han d’acreditar necessàriament a 
través de factures i altres documents de valor probatori equivalent amb la validesa en el 
tràfic jurídic mercantil.  
 
D’aquesta manera, escau instar el reintegrament parcial de la subvenció per l’import de 
180,73 euros”   

 
De conformitat al punt V Conclusions, de l’indicat informe definitiu, la Intervenció 
General indica que en relació amb l’operació 1504058234 (fitxa número 339) no consta 
el comprovant d’una de les despeses imputades en el compte justificatiu simplificat, i 
insta el reintegrament parcial de la subvenció per un import de 180,73 euros.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa revocar inicialment la quantitat de CENT VUITANTA EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (180,73 €) a l’entitat Catalunya amb ACNUR, Comitè 
Català per l’acció “Ser refugiat – Compartint vivències”, aprovada mitjançant acord 
99/15 de la Junta de Govern d’aquesta Corporació i sol·licitar el seu reintegrament a 
l’entitat.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores de la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats del tercer sector 
sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2015”, aprovada mitjançant 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 18 de desembre de 
2014 (AJG 729/14) i publicades al BOPB de data 29 de desembre de 2014. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de 
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament 
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació 
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del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat 
subvencionada. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la 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 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de CENT VUITANTA 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (180,73 €), a Catalunya amb ACNUR, 
Comitè Català per l’acció “Ser refugiat – Compartint vivències”, en el marc de la 
convocatòria 201520145120006733, per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre “Oferta 
d’accions de sensibilització 2015”, mitjançant acord de la Junta de Govern AJG 99/15, 
data 12 de març (BOPB de 23 de març de 2015), de conformitat amb l’informe de 
control de pagaments avançats del Servei de la Funció Interventora de la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona de data 22 de novembre de 2017.  
 
Segon.- CONCEDIR a Catalunya amb ACNUR, Comitè Català un termini d’audiència 
de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal 
que presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- REQUERIR a Catalunya amb ACNUR, Comitè Català, en cas que la 
revocació esdevingui definitiva, el reintegrament de CENT VUITANTA EUROS AMB 
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SETANTA-TRES CÈNTIMS (180,73 €) percebuts indegudament en el marc de la 
subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar, si s’escau, ha de fer-se efectiva en els terminis 
següents:  
 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data fins 
al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  
 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des d’aquella data 
fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil 
següent. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a Catalunya amb ACNUR, Comitè Català.” 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, la revocació parcial de la subvenció concedida a Xarxa de Consum 
Solidari per l'acció "Intercanvi de coneixements a favor d'un model de 
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)", per 
import de 7.695,39 €, en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència (2014) (exp. núm. 
2014/0000805).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la convocatòria 20142014512000573B per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomentava activitats d’interès públic o social que tenien per finalitat 
contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu 
partenariat amb els propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i 
governs locals i/o regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
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Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’acció “Intercanvi de coneixements a 
favor d’un model de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, 
Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari va rebre una subvenció per un import 
de QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(41.909,25). 
 
D’acord amb les Bases Generals comunes a les convocatòries aprovades en data 13 
de febrer de 2014 mitjançant acord 41/14 de la Junta de Govern de la Corporació, el 
període d’execució de les activitats subvencionades s’establia entre l’1 de gener de 
2014 i el 30 de juny de 2015, i s’atorgava un termini de justificació parcial fins al 28 de 
febrer de 2015 i un termini de justificació final fins al 30 de setembre de 2015.  
 
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava una 
primera transferència un cop rebés l’acceptació expressa de la subvenció atorgada a 
l’entitat, per import de VINT-I-CINC MIL CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (25.145,55 €), amb núm. d’operació comptable 
1404037702 corresponent al 60% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 15 
d’octubre de 2014. El segon pagament es preveia una vegada justificat el 70% 
d’aquest primer pagament per part de l’entitat beneficiària i l’últim pagament del 10 % 
que es reservava com a saldo a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària 
i fins al total de l’import de la subvenció atorgada. Aquests dos últims pagaments per 
un import total de SETZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (16.763,70 €), amb núm. operació comptable 1604005994, es van fer 
efectius en data 30 de març de 2016.   
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La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució 
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica 
de la Corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de 
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les 
justificacions de pagaments avançats presentades a la Direcció de Relacions 
Internacionals durant l’any 2016, amb independència de l’any en què la subvenció fou 
atorgada. L’abast d’aquest control va ser doble: 
 
- D’una banda, verificar el compliment dels terminis de presentació de la 

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

beneficiàries per tal de justificar la subvenció rebuda.  
 
Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de l’entitat Xarxa de 
Consum Solidari, mitjançant l’esmentat acord de la Junta de Govern 337/14 de data 10 
de juliol de 2014.  
 
L’informe provisional de control de pagaments avançats, lliurat a la Direcció de 
Relacions Internacionals, en data 19 d’octubre de 2017, emès pel Servei de la Funció 
Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, va constatar, 
respecte d’aquesta subvenció, que concorrien una sèrie d’incidències en l’operació 
comptable 1404037702 (fitxa número 13), i després de presentar la Direcció de 
Relacions Internacionals les al·legacions que va considerar oportunes, el Servei de la 
Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona dictà 
l’informe definitiu, en data 22 de novembre de 2017.  
 
En aquest informe definitiu, s’accepten part de les al·legacions presentades per 
aquesta Direcció i en relació a la indicada fitxa número 13, s’estableix que: 
  

“Operació comptable 1404037702 (fitxa número 13):  
 
- Manca el comprovant de la despesa indicada en el número d’ordre 2.6.2, per un import de 
701,20 euros 
 
Aquest fet es va posar de manifest en l’informe provisional de control dels pagaments 
avançats i, en fase d’al·legacions, el servei gestor aporta un comprovant de pagament de 
part de la despesa, que consisteix en una transferència de 591,09 €. Tanmateix, no 
s’acredita el pagament de l’IRPF de la factura, per tant, només es pot acceptar com a 
despesa l’import corresponent a la base imposable que ascendeix a 579,50 euros, quedant 
així pendent d’acreditar el pagament de 121,70 euros.  
 
- Manquen els comprovants de pagament de les factures indicades en els números d’ordre 
3.4.1, 3.4.2 i 3.7.5 per un import global de 1.997,51 euros. Així mateix, manquen els 
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comprovants de pagament de les nòmines indicades en els números d’ordre 1.3.1, 1.4.1, 
1.4.2 i 1.5.1 per un import global de 5.568,18 euros. 
  
- Respecte la despesa recollida en el número d’ordre 3.7.4 per un import de 89,94 euros, 
s’ha constatat que l’import correcte de la factura ascendeix a 81,94 euros, per la qual cosa 
s’han imputat erròniament 8 euros en la justificació de la subvenció. 
 
La no justificació d’aquestes despeses porta aparellat l’exigència de reintegrament de 
7.695,39 euros.” 

 
De conformitat al punt V Conclusions, de l’indicat informe definitiu, la Intervenció 
General indica que en relació amb l’operació 1404037702 (fitxa número 13) manquen 
comprovants de determinades despeses imputades en la justificació de la subvenció, 
comprovants de pagament i s’ha imputat un import erroni, per un import global de 
7.695,39 euros, i instà el corresponent reintegrament parcial de la subvenció per 
l’import senyalat.   
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa revocar inicialment la quantitat de SET MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (7.695,39 €) a l’entitat Xarxa de Consum 
Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d’un model de 
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)”, aprovada 
mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta Corporació i sol·licitar el seu 
reintegrament a l’entitat.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment,  s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 
41/14) i publicades al BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de 
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament 
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació 
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del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat 
subvencionada. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la 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 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de SET MIL SIS-
CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (7.695,39 €), a 
Xarxa de Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d'un model 
de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)”, en el marc 
de la convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), mitjançant acord 
de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de juliol de 2014), de 
conformitat amb l’informe de control de pagaments avançats del Servei de la Funció 
Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de data 22 de 
novembre de 2017.  
 
Segon.- CONCEDIR a Xarxa de Consum Solidari un termini d’audiència de quinze 
dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que 
presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
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Tercer.- REQUERIR a Xarxa de Consum Solidari, en cas que la revocació esdevingui 
definitiva, el reintegrament de SET MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA-NOU CÈNTIMS (7.695,39 €) percebuts indegudament en el marc de la 
subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar, si s’escau, ha de fer-se efectiva en els terminis 
següents:  
 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data fins 
al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.  
 
- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 16 i l’últim del mes: des d’aquella data 
fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a Xarxa de Consum Solidari.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech, per finançar el projecte "Programa de 
Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d'Anta Cuzco", per 
import de 5.171,30 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006713 per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (exp. núm. 
2014/0009241).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
mateixos municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB 
en data 5 de desembre de 2014. 
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En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions 
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20152015512000654B).  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la 
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723.  
 
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 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 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201520145120006713 per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida 
Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, de l’entitat Universitat Politècnica de 
Calalunya. Barcelona Tech va rebre una subvenció per un import de SEIXANTA-SET 
MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS 
(67.346,37€). 
 
D’acord amb les Bases Generals de la convocatòria el període d’execució dels 
projectes subvencionats s’establia entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016, i 
s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, fins el 30 de setembre de 
2016.  
 
Mitjançant resolució número 6830/16 del diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona es va prorrogar el termini d’execució 
del projecte subvencionat fins al 31 d’octubre de 2016. Posteriorment es va atorgar 
una segona pròrroga, mitjançant resolució número 1659/17 de data 3 de març de 
2017, fins el 31 de desembre de 2016 mantenint el termini de justificació de tres mesos 
a comptar des de la finalització del d’execució, fins el 31 de març de 2017. 
 
El pagament de l’import subvencionat per part de la Diputació de Barcelona 
contemplava una primera transferència de TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS 
SETANTA-TRES  EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (33.673,19 €) que es va fer efectiva 
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en data tres de juny de 2015. Una vegada justificat el 70% d’aquest primer pagament 
per part de l’entitat beneficiària, la Diputació va realitzar la segona transferència 
compromesa que es va fer efectiva en data 30 d’agost de 2016 per import de VINT-I-
SIS MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(26.938,54 €). En data 21 de juliol de 2017, mitjançant resolució número 7695/17 del 
diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de 
Barcelona, es va acceptar la renúncia parcial de l’entitat a la subvenció atorgada per 
import de DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN 
CÈNTIMS (2.496,21). El tercer i últim pagament  per un import de QUATRE MIL DOS-
CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (4.238,43), 
quantitat resultant de detraure a l’import que figurava com a saldo final a pagar segons 
l’excés justificat per l’entitat, 6.734,64 euros, la quantitat a la qual renuncia l’entitat, 
2.496,21 euros, es va fer efectiu en data 8 de juny de 2017. 
 
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució 
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica 
de la Corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de 
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les 
justificacions de pagaments avançats efectuats per la Direcció de Relacions 
Internacionals durant l’any 2016. L’abast d’aquest control va ser doble: 
 
- D’una banda, verificar el compliment dels terminis de presentació de la 

documentació justificativa de les subvencions.  
 

- I d’altra, efectuar una revisió de la documentació presentada per les entitats 
beneficiàries per tal de justificar la subvenció rebuda.  

 
Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de Universitat 
Politècnica de Calalunya. Barcelona Tech, mitjançant l’esmentat acord de la Junta de 
Govern 134/15. L’informe provisional de control de pagaments avançats, lliurat a la 
Direcció de Relacions Internacionals, en data 19 d’octubre de 2017, emès pel Servei 
de la Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, va 
constatar, respecte d’aquesta subvenció, la següent incidència:  
 

- “Operació comptable 1504021299 (fitxa número 56):  
o Respecte la justificació parcial presentada: manca el comprovant de la despesa 

recollida en el número d’ordre 4c, relativa a la despesa de Seguretat Social del mes 
d’octubre d’una treballadora. El seu import ascendeix a 530,57 euros.  

[  ] 
o Respecte la justificació final presentada: 

a) La despesa indicada en el número d’ordre 1, d’import 1.416,74 euros no resulta 
elegible en tant que ja es va imputar en el compte justificatiu parcial. 

b) Manquen els comprovants de pagament dels ordres de despesa 1a, 2a, 3a, 4a, 5a 
i 6a, relatius a despeses de Seguretat Social, per import total de 3.183,42 euros. 
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c) Les despeses indirectes superen el 5% de les despeses directes correctament 
justificades. En concret, aquest escreix ascendeix a 40,57 euros.  

 
La no justificació d’aquestes despeses porta aparellat l’exigència de reintegrament de 
5.171,30 euros”.  

 
Després de presentar la Direcció de Relacions Internacionals les al·legacions que va 
considerar oportunes, el Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona dictà l’informe definitiu, en data 22 de novembre de 2017, i 
al punt V Conclusions, ratificà el que va fer constar a l’informe provisional i en 
conseqüència instà el corresponent reintegrament parcial de la subvenció per l’import 
que s’ha imputat com despesa no elegible per la manca de comprovants de 
determinades despeses imputades en la justificació de la subvenció, en segon lloc 
perquè s’ha imputat una despesa dues vegades i finalment perquè les despeses 
indirectes superen el 5% de les despeses directes correctament justificades, en total 
CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30). 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa revocar inicialment la quantitat de CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30) a la Universitat Politècnica de Calalunya. 
Barcelona Tech per al projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida 
Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, aprovat mitjançant acord 134/15 de la 
Junta de Govern d’aquesta Corporació i sol·licitar el seu reintegrament a l’entitat.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 
666/14) i publicades al BOPB en data 5 de desembre de 2014.  
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de 
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament 
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació 
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del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat 
subvencionada. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la 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 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, inicialment, Ia revocació parcial , per import de CINC MIL CENT 
SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30), de la subvenció atorgada, 
a la Universitat Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech per finançar el projecte 
“Programa de Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d’Anta 
Cuzco”, en el marc de la convocatòria 201520145120006713 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 (2015), mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26 
de març de 2015, de conformitat amb l’informe de control de pagaments avançats del 
Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona de data 22 de novembre de 2017.  
 
Segon.- CONCEDIR a la Universitat Politècnica de Calalunya. Barcelona Tech un 
termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució, per tal que presenti les al·legacions i altres elements de prova que 
consideri oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva. 
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Tercer.- REQUERIR a la Universitat Politècnica de Calalunya. Barcelona Tech, en cas 
que la revocació esdevingui definitiva, el reintegrament de CINC MIL CENT SETANTA-
UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30) percebuts indegudament en el marc 
de la subvenció atorgada per concurrència competitiva.  
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar, si s’escau, ha de fer-se efectiva en els terminis 
següents:  
 

- Si la revocació esdevé definitiva entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella data 
fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent.  

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

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

 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Universitat Politècnica de Calalunya. 
Barcelona Tech.”   
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació 
Catalana per la Pau en relació amb el projecte “Veus, Dones, Refugiades”, per 
import de 157,17 €, en el marc de la convocatòria 201620165120008393, per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (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, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I.  ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
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, i 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 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, va aprovar les convocatòries que incorporen les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 2016. 
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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.    
 
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 201620165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria 
201620165120008393, el projecte “Veus, Dones, Refugiades” de l’Associació Catalana 
per la Pau va rebre una subvenció per un import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (29.874,40 €). 
 
D’acord amb la base 3 de la convocatòria 201620165120008393 les subvencions 
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’havien d’executar en un termini màxim 
de 12 mesos, durant un període de 24 mesos comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 
31 de desembre de 2017. Posteriorment, i mitjançant resolució número 13626, de 21 
de desembre de 2017, es va prorrogar el termini d’execució de l’esmentat projecte 
subvencionat, fins al 28 de febrer de 2018, mantenint el termini de justificació de 3 
mesos a comptar des de la finalització del d’execució.  
 
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un 
primer pagament del 60% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de 
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa 
de la subvenció, per import de 8.962,32 €, amb núm. d’operació comptable 
1704006531 corresponent al 30% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 23 
de març de 2017, i la segona fracció dins del primer trimestre de 2017, de 8.962,28 € 
amb núm. d’operació comptable 1704012746 corresponent a l’altre 30% de la 
subvenció, que es va fer efectiva el 6 d’abril de 2017. El segon pagament del 40% es 
reservava com a saldo a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al 
total de l’import de la subvenció atorgada, i actualment encara no s’ha fet efectiu.   
 
L’informe, de data 5 de desembre de 2018, elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data el 31 de maig de 2018 i 
dins de termini, l’entitat va presentar justificació final de la subvenció. En la 
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comprovació d’aquesta justificació s’identifiquen mancances formals i materials, i en 
data 19 de setembre de 2018 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament remet a 
l’entitat requeriment per tal que les esmeni. 
 
En data 28 de setembre de 2018 i en el termini previst, l’entitat presenta resposta al 
requeriment. L’informe de l’oficina gestora explica que la documentació presentada, 
per les següents despeses i un import total de 256,05 €, es considera insuficient 
d’acord amb la normativa reguladora per poder acceptar-les a càrrec de la subvenció 
de la Diputació de Barcelona:  
 
- La despesa de viatges i dietes núm. 28 per un import de 55,01 € que es desglossa 

en: confirmació de reserva del bitllet d’autocar per un import de 10,80 € (impressió 
web); confirmació de reserva del bitllet d’avió Edimburg- Barcelona per un import de 
38 € (impressió web); còpia del tiquet del bitllet d’autobús per un import de 6,21 €. 
Per aquestes despeses no s’ha presentat cap comprovant de pagament i l’entitat 
informa que es va liquidar en efectiu a la persona. 

 
- Despesa de viatges i dietes núm. 29, per un import de 145,58 € que es desglossa 

en: taxa “Hotel Colom”: manca el tiquet. L’única documentació que s’aporta és el 
resguard d’un pagament amb targeta per un import de 8,58 € en el qual no consta el 
concepte de la despesa; despesa en concepte de bitllet d’avió Barcelona- Istambul- 
Beirut per un import de 137 €: s’aporta bitllet electrònic en el qual consta l’import de 
la despesa però no s’aporta ni factura ni rebut de pagament. 

 
- Les despeses 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58 per un import total de 

37,43 € corresponen a despeses bancàries que no són elegibles a càrrec de la 
subvenció,  ja que aquestes només són subvencionables si així ho preveuen 
expressament les bases reguladores i en aquesta convocatòria no queda recollit a 
les bases. Per tant, no es consideren elegibles les despeses bancàries imputades a 
la subvenció. 

 
- Les despeses 47 i 55, per un import de 4,84 € i 13,19 € respectivament, 

corresponen a despeses de promoció de les activitats a Facebook. No es presenta 
cap comprovant de despesa ni pagament que acrediti aquestes despeses. 

 
Sobre la base de l’anteriorment exposat, el citat informe de l’oficina gestora, conclou, 
que les despeses directes incloses al compte justificatiu presentat per l’entitat sumen 
un import total de VINT-I-VUIT MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
(28.029,16 €), descomptades d’aquest import les despeses no subvencionables DOS-
CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS (256,05 €), el total de 
despeses directes correctament justificades és de VINT-I-SET MIL SET-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (27.773,11 €), i en aplicar sobre 
aquest import les despeses indirectes previstes a la convocatòria (7% de les despeses 
directes), el total correctament justificat per l’entitat és de VINT-I-NOU MIL SET-
CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (29.717,23 €). D’acord amb 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

anterior, l’oficina gestora proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment 
atorgada de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (29.874,40 €) i l’import correctament justificat, el que suposa 
una revocació parcial de CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 
(157,17 €). 
 
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa revocar inicialment la quantitat de 
CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (157,17 €) a l’Associació 
Catalana per la Pau en relació al projecte “Veus, Dones, Refugiades”, subvencionada 
en el marc de la convocatòria 201620165120008393. 
 
II.   EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Específiques 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 per 
a donar suport a accions d’educació per al desenvolupament (2016), aprovades 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de 
juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS 
312102. 
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la 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 3.3.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 
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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) i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre 
(publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018) i per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre 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, inicialment, la revocació parcial, per import de CENT 
CINQUANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (157,17 €), a l’Associació 
Catalana per la Pau en relació al projecte “Veus, Dones, Refugiades”, 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), mitjançant acord de 
la Junta de Govern 609/16, de data a 24 de novembre de 2016, de conformitat amb 
l’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 5 de desembre de 
2018.  
 
Segon.- CONCEDIR a l’Associació Catalana per la Pau un termini d’audiència de 
quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que 
presenti les al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Catalana per la Pau.” 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (núm. exp. 2018/18467).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta quarta 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: 
 
“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). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania es vol fomentar la realització d’activitats de benestar 
social, d’igualtat i ciutadania, la realització d’activitats de respir per a les famílies 
cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb capacitat modificada i les seves famílies, en el seu 
conjunt destinades a donar suport a accions que promoguin la inclusió social, la lluita 
contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de 
situacions de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat i la prevenció de la violència de 
gènere, el reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència i la cohesió 
social, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos 
milions vint-i-cinc mil euros (2.025.000,00 €) del pressupost de l’any 2019 de la 
Diputació de Barcelona i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, dels 
quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cents 
mil euros (1.300.000.-€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà 
de tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i 
Serveis complementaris a la tutela serà de tres-cents cinquanta mil euros 
(350.000,00€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900. 
 
En aplicació del previst a l’article 58 apartat segon del RLGS, l’import inicial de l’àmbit 
del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00 € addicionals i l’import 
inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es podrà veure 
incrementat en 150.000,00 € addicionals, sense realitzar una nova convocatòria, en 
cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits. 
  
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. 
 
Vist el punt 21 de la base 41 de les Bases d’execució del pressupost 2018 de la 
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva 
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una 
o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries dels seus respectius orgànics. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist el que disposen, en matèria d’igualtat de gènere, l’article 35 de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i l’article 11.2 de la 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, i 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 convocatòria (núm. 201920185120010353), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de 
Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019, el text íntegre de 
les quals és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES GERÈNCIES 
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DE BENESTAR SOCIAL I D’IGUALTAT I CIUTADANIA DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR D’ENTITATS SENSE 
FINALITAT DE LUCRE, ANY 2019 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920185120010353 
 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania, destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la 
inclusió social, la prevenció del VIH i de la sida, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 
la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció 
d’actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, 
prevenció i erradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i 
als drets fonamentals, afavorir l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, 
donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental mitjançant programes de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb 
la capacitat d’obrar modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a 
la tutela. 
 
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l‘àmbit de 
Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, i l’àmbit del Respir i Serveis complementaris 
a la tutela.  
 
Pel que fa a l’àmbit del Benestar Social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles 
activitats adreçades als següents objectius específics: 
 

a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió. 
 

b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies. 
 

c] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 
 

d] Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/Sida i les seves 
famílies així com per a la població en general. 
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e] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió. 

 
f] Activitats de foment d’intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones 

amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies. 
 

g]  Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, 
la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental. 

   
h] Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, i el suport a les 

famílies cuidadores de persones en situació de dependència.  
 
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
 

a] Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis 
públics. 
 

b] Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.  
 

c] Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per 
promoure la igualtat i eliminar les discriminacions. 

 
d] Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva 

erradicació. 
 

e] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la 
transversalitat en diferents àmbits, i fer-ho oferint les mateixes oportunitats a totes les 
persones amb independència del seu rol de gènere, per avançar en els nous reptes 
de les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres. 

 
f] Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de 

l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove. 
 

g] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa. 
 
Pel que fa a l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela, s’hauran de concretar 
en el finançament d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 
 

a] Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. 
Aquestes activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de 
vacances, festius i/o caps de setmana.  
 

b] Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels 
membres de la família cuidadora. 
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c] Activitats relacionades amb la informació i assessorament universal i gratuït sobre la 
modificació de la capacitat d’obrar i sobre les diferents figures de protecció jurídica, 
tant a famílies com a professionals de la xarxa serveis públics. 

 
d] Activitats relacionades amb la pretutela, o l’acolliment individual i familiar, per preparar 

el futur de la persona amb la capacitat d’obrar modificada o en procés de modificació. 
 
e] Activitats adreçades a protegir els drets i a vetllar pel benestar físic, emocional i 

material de la persona tutelada. 
 
f] Activitats relacionades amb l’acompanyament emocional i/o jurídic a les famílies de 

forma individual o grupal. 
 
3. Finalitat de les subvencions 

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 
- Afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social, les polítiques i accions per garantir la 

cohesió social i la promoció de la igualtat de drets i deures entre totes les persones, i el 
suport a les activitats de Respir que portin a terme les entitats socials dins de l’àmbit 
territorial de la demarcació de Barcelona d’acord amb les modalitats objecte d’aquestes 
bases. 

 
- A més, un cop constatat l’increment exponencial en els últims anys de persones amb 

capacitat modificada i usuàries dels diferents serveis tutelars registrats, s’inclouen tots 
aquells projectes que tinguin com a finalitat iniciar o potenciar l’àmbit social dels serveis 
tutelars, que promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades, la 
defensa dels seus drets, el desenvolupament de la seva autonomia personal i la 
promoció de l’adquisició o recuperació de seva capacitat. 

 
- D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta 

l’increment de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les 
necessitats que afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més 
necessari articular respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o 
situació d’exclusió social, i per a que totes les persones, independentment de la seva 
edat, sexe o origen, puguin viure amb la major plenitud possible i en condicions 
d’igualtat, llibertat i respecte. 

 
- Avançar en la igualtat de gènere d’acord amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes, en matèria d’igualtat de gènere, i garantir els drets de les 
persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, d’acord amb allò que estableix la Llei 11/2014. 

 
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, 
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. Tampoc es contemplaran projectes de 
rehabilitació o condicionament d’habitatges de persones tutelades. 
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4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar activitats desenvolupades durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 
31 de desembre de 2019. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
També quedaran excloses les entitats que estiguin incloses al Pla estratègic de 
subvencions 2019 de l’Àrea d’Atenció a les Persones (Gerències de Benestar Social i 
Igualtat i Ciutadania). 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’entitat sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiària, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
6. Documentació a aportar 
 
Al formulari electrònic caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

a] Formulari de sol·licitud específica de la present convocatòria 
 

b] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 
amb l’Annex 1 del model normalitzat 
La manca de presentació d’aquesta Memòria dins del termini de presentació de 
sol·licituds establert a la Base 7a., suposarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 
 

c] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 2 del model normalitzat. 
 

d] Document de l’Ajuntament o Ajuntaments de la província de Barcelona declarant 
l’interès i suport per al projecte/activitat (només per als àmbits de Benestar Social i 
Respir i serveis complementaris a la tutela). S’acreditarà mitjançant declaració per 
part de l’alcalde/essa o regidor/a de l’equip de govern signada electrònicament. La 
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presentació d’aquest document no es requisit obligatori per a la presentació de la 
subvenció i per tant la seva omissió no serà objecte de requeriment. Només es 
valoraran els documents de municipis menors de 300.000 habitants. 

 
e] Annex 3 del model normalitzat, que inclou els següents compromisos: 

 declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 
condició d’entitat beneficiària. 

 declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 
l’atorgament de la subvenció. 

 declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur. 

 declaració de que l’entitat a la qual representa no ha estat sancionada per 
resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma a la 
pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, beques o qualsevol altre 
tipus d’ajuts públics perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 
 

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

g] En el cas de que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000,00.-€, declaració de 
la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració 
en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’Annex 5 del 
model normalitzat. 

 
h] Identificació de l’entitat beneficiària, aportant  

 *escriptura de constitució o Estatuts. 
 *inscripció registral de l’entitat. 
 *fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 

 
i] Identificació del/de la representant legal, aportant  

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

 
Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
La presentació dels documents marcats amb asterisc, dels apartats h] i i] que ja s’hagin 
aportat en alguna de les cinc convocatòries anteriors, es podran obviar i substituir per una 
declaració responsable per escrit on es faci constar que des de la data de l’anterior 
presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la documentació corresponent, 
tal com preveu l’article 28 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (en endavant LPAC), d’acord amb l’Annex 6 del 
model normalitzat. 
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7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 14 de gener de 2019 i 
finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019. 
 
Per a la present convocatòria, les entitats només es podran presentar a un sol àmbit 
(Benestar Social, Igualtat i Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i 
només podran presentar un únic projecte i, per tant, una única sol·licitud. 
 
En cas de presentació de més d’un projecte per la mateixa entitat, la sol·licitud presentada 
amb posterioritat quedarà automàticament exclosa per incompliment de les bases. 
 
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el 
formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de 
l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la Base 6. 
 
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, els seus annexos, i les declaracions 
exigides, podran trobar-se indistintament als llocs web següents: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2019 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2019 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de les 
sol·licituds, podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8,30 
h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran ajut per part dels funcionaris adscrits al Registre per 
realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre 
electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es 
refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. En aquest darrer supòsit l’interessat haurà d’anunciar a la 
Gerència de Benestar Social, mitjançant correu electrònic adreçat a GS.benestars@diba.cat 
i a registre.general@diba.cat la tramesa efectuada, el mateix dia de la seva presentació, o, 
en tot cas, abans de la finalització del termini establert en la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds. 
 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, 
amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2018
mailto:GS.benestars@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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No seran objecte de requeriment d’esmena: 
 
a. La manca de justificació de la sol·licitud de bestreta en els termes expressats en la Base 

21 (presentació d’informe justificatiu i balanç de l’entitat). 
 
b. La manca de presentació de la memòria/projecte (annex 1 del model normalitzat) en els 

termes expressats en la Base 6.b] 
 
c. La manca de presentació del document de l’Ajuntament o Ajuntaments declarant l’interès 

del projecte/activitat en els termes expressats en la Base 6.d] 

 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà el de 
concurrència competitiva. 
 
10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a les entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem: 
 
Criteris generals de l’àmbit de benestar social i de l’àmbit de respir i serveis complementaris 
a la tutela: es valorarà fins a un màxim de 60 punts els següents criteris: 
 
1. Identificació de la necessitat i impacte social del projecte: fins a un màxim de 9  punts. 
 
2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim de 9 

punts. 
 
3. Definició del pla de treball incloent, equip de treball i funcions, calendaritzat i coherent 

amb els objectius i activitats plantejades: fins a un màxim de 6 punts. 
 
4. Formulació i concreció dels sistemes d’avaluació i comunicació de l’activitat: fins a un 

màxim de 6 punts. 
 
5. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes de 

naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió de 
mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la 
gestió: fins a un màxim de 9 punts. 
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6. Impacte territorial en els beneficiaris o beneficiàries del projecte: fins a un màxim de 5 
punts. 

 
7. Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats, la 

metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació: fins a un màxim de 5 punts. 
 

Es valorarà l’existència d’un Pla d’Igualtat de gènere, quan no sigui obligatori per part de 
l’entitat beneficiària. 

 
8. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora com agents 

actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 5 punts.   
 
9. Suport municipal al projecte: el projecte compta amb el suport d’un o més ajuntaments 

menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona: fins a un màxim de 6 punts. 
 
Criteris generals de l’àmbit d’igualtat i ciutadania: es valorarà fins a un màxim de 60 punts 
els següents criteris: 
 
1. Identificació de la necessitat i impacte social del projecte: fins a un màxim de 10 punts. 
 
2. Formulació, concreció i coherència dels objectius i les activitats: fins a un màxim de 10 

punts. 
 
3. Definició del pla de treball incloent, equip de treball i funcions, calendaritzat i coherent 

amb els objectius i activitats plantejades: fins a un màxim de 8 punts. 
 
4. Formulació i concreció dels sistemes d’avaluació i comunicació de l’activitat: fins a un 

màxim de 7 punts. 
 
5. Capacitat de l’entitat per desenvolupar el projecte: experiència en projectes de 

naturalesa similar, adequació del pressupost al projecte presentat, previsió de 
mecanismes d’ajust pressupostari, i elements de qualitat, ètica i transparència en la 
gestió: fins a un màxim de 10 punts. 

 
6. Impacte territorial en els beneficiaris o beneficiàries del projecte: fins a un màxim de 5 

punts. 
 
7. Incorporació de la perspectiva de gènere tant en els objectius com en les activitats, la 

metodologia i els indicadors de seguiment i avaluació: fins a un màxim de 5 punts. 
 

Es valorarà l’existència d’un Pla d’Igualtat de gènere, quan no sigui obligatori per part de 
l’entitat beneficiària. 

 
8. El projecte fomenta la participació de les persones usuàries i les incorpora com agents 

actius en les diferents fases i/o actuacions: fins a un màxim de 5 punts. 
 

Criteris específics: es valorarà fins a un màxim de 40 punts per a cadascuna de les 
temàtiques següents:   
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- Inclusió social- VIH: fomentar les accions dirigides a la prevenció, detecció i atenció de 
persones en situació d'exclusió social. Accions de sensibilització i prevenció de les 
persones afectades de VIH i les seves famílies, a través d'activitats que promoguin 
l'autonomia personal, que incorporin la participació, l'acció comunitària i elements 
d'innovació. 
 
a) Mesures de prevenció i detecció de risc d'exclusió social i/o sensibilització de la 

ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 
 

b) Elements d'innovació social i/o intervenció integral: fins a un màxim de 5 punts.  
 

c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 
 

d) El projecte incorpora l’acció comunitària com a agents actius en alguna de les fases 
del projecte: fins a un màxim de 5 punts. 

 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’ inclusió social i VIH/ Sida: fins a 
un màxim de 20 punts. 

 

- Infància i adolescència en situació de risc social i les seves famílies: foment de les 
accions adreçades a la prevenció, la detecció i la disminució de situacions de risc social, 
que contemplin la participació i la capacitació dels infants, els adolescents i les famílies. 
 
a) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social 

d’infants i/o adolescents i les seves famílies mitjançant actuacions de prevenció, 
detecció i atenció: fins a un màxim de 5 punts. 
 

b) El projecte promou la capacitació de competències parentals i/o el reforç de les 
xarxes de suport social i familiar: fins a un màxim de 5 punts. 

 
c) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 

 
d) El projecte incorpora elements d’innovació: fins a un màxim de 5 punts. 

 
e)  El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria d’infància, adolescència en 
situació de risc social i les seves famílies: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Drogodependències: fomentar intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en 
persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies. 
 
a) El projecte contempla les actuacions en adolescents, joves i persones adultes en 

situació de risc social i les seves famílies: fins un màxim de 7 punts.  
 

b) El projecte incorpora metodologies i/o elements d’innovació: fins a un màxim de 3 
punts. 
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c) El projecte estimula l’autonomia i la capacitació personal disminuint els riscos 
associats al consum de drogues i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables: fins un 
màxim de 5 punts.  

 
d) El projecte fomenta l’accés i la derivació als recursos de la xarxa comunitària: fins a 

un màxim de 5 punts.  
 

e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de drogodependències: fins a un 
màxim de 20 punts.  

 

- Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: fomentar els drets i deures, la igualtat, la 
participació i la lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental contemplant les 
especificitats de la població i de la comunitat. 
 
a) El projecte és innovador i/o fomenta els drets i deures, la capacitació per a la presa de 

decisions, la participació social: fins a un màxim de 5 punts. 
 

b) El projecte promou la sensibilització social i/o la reducció de l’estigma: fins a un 
màxim de 4 punts. 

 
c) El projecte incorpora la dimensió comunitària -voluntariat, família, amics, veïns, etc.: 

fins a un màxim de 3 punts. 
 

d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 
 

e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 
professionals: fins a un màxim de 3 punts. 

 
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental: fins a un màxim de 20 punts. 

 

- Persones grans: fomentar l'envelliment actiu, el bon tracte, la qualitat de vida i la 
prevenció del maltractament de les persones grans que viuen a casa seva, tot 
considerant la diversitat existent en aquest grup de població. 
 
a) El projecte contempla accions innovadores i/o de promoció de l’autonomia personal, 

atenció centrada en la persona i participació social de les persones grans: fins a un 
màxim de 5 punts. 
 

b) El projecte contempla accions de foment de les relacions intergeneracionals: fins a un 
màxim de 5 punts. 

 
c) El projecte forma part d’un Pla local, Taula o Xarxa: fins a un màxim de 5 punts. 

 
d) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 

professionals: fins a un màxim de 5 punts. 
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e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la 
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un 
màxim de 20 punts. 

 

- Famílies cuidadores: activitats de suport adreçades a cuidadors/ores no professionals de 
persones amb vulnerabilitat o dependència que millorin la seva qualitat de vida i les 
relacions socials.   
 
a) El projecte contempla la disminució de l’aïllament social i la solitud mitjançant la 

promoció de les relacions socials: fins a un màxim de 4 punts. 
 

b) El projecte contempla la incorporació de la innovació per afavorir la vida quotidiana 
del cuidador: fins a un màxim de 5 punts. 

 
c) El projecte contempla accions de suport per a la gestió d’emocions i apoderament de 

les persones cuidadores: fins a un màxim de 3 punts. 
 

d) El projecte forma part d’una actuació general o en xarxa: fins a un màxim de 3 punts. 
 

e) El projecte contempla la participació de personal voluntari com a complement dels 
professionals: fins a un màxim de 5 punts. 

 
f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones cuidadores: fins a un 
màxim de 20 punts. 

 
- Igualtat i LGTBI: incorporar la perspectiva de gènere, la promoció de l’equitat, la lluita 

contra les violències masclistes, el foment de l’apoderament de les dones i la 
sensibilització en matèria LGTBI 

 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
 

b) El projecte proposa accions o metodologia innovadora: fins a un màxim de 5 punts. 
 

c) El projecte permet ampliar el coneixement sobre la matèria i l’anàlisi de la realitat 
social incloent la interseccionalitat: fins a un màxim de 3 punts. 

 
d) Les accions del projecte contemplen la interacció de diferents eixos de desigualtat, la 

interseccionalitat i/o les situacions de major vulnerabilitat: fins a un màxim de 2 punts. 
 

e) Les accions del projecte impulsen la sensibilització de la ciutadania en l’àmbit de la 
igualtat de gènere, feminismes i dels drets LGTBI i/o la prevenció de les violències 
masclistes: fins a un màxim de 5 punts. 

 
f) El projecte contempla el treball en xarxa i/o accions de transformació social i/o amb 

impacte directe a la ciutadania i en el territori de la demarcació de Barcelona: fins a un 
màxim de 5 punts. 
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- Convivència, diversitat i drets civils: promoure la convivència veïnal, els drets civils i la 
cultura del diàleg a partir d’actuacions educatives i de sensibilització. Impulsar i facilitar el 
reconeixement i respecte a la diversitat, la no discriminació i la igualtat de tracte per 
raons d’origen i creences o diversitat religiosa. 
 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
 

b) Les accions afavoreixen el treball en xarxa per l’educació i sensibilització envers la 
convivència, el reconeixement de la diversitat, els drets civils i la cultura del diàleg: 
fins a un màxim de 5 punts. 

 
c) El projecte incorpora elements innovadors per promoure  l’empoderament i la 

capacitació de la ciutadania: fins a un màxim de 5 punts. 
 

d) Les accions fomenten el respecte als drets humans i promouen  actuacions no 
discriminatòries i per la igualtat de tracte (prevenció del racisme, la xenofòbia i la 
islamofòbia): fins a un màxim de 10 punts. 

 

- Joventut: situar el projecte en l'àmbit de les polítiques de joventut, fomentar accions 
d'acompanyament i capacitació per tal d'afavorir l'autonomia i l'emancipació de la gent 
jove. Promoure la ciutadania activa. 
 
a) Complementarietat de l’actuació amb alguna de les línies estratègiques de l’àmbit 

d’igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 20 punts. 
 

b) Nivell de participació de/dels ens local/s on es duen a terme els projectes: fins a un 
màxim de 10 punts. 

 
c) La finalitat del projecte gira entorn del creixement personal de la gent jove orientat a la 

presa de decisions: fins a un màxim de 5 punts. 
 

d) El projecte treballa en xarxa amb d’altres actors del territori: fins a un màxim de 5 
punts. 

 

- Respir: activitats de recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu 
càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental amb la finalitat d’afavorir la 
permanència en el domicili i/o donar suport en situacions sobrevingudes. Les persones 
destinatàries d’aquestes activitats han de viure en un entorn familiar. Per tant, no són 
objecte d’aquesta convocatòria els projectes adreçats a persones amb discapacitat que 
visquin en residències, llars residències o equipaments similars. 
 
a) Es descriu el model de Respir de l’entitat i el projecte presentat s’ajusta a aquest 

model: fins a un màxim de 5 punts. 
 

b) El projecte s’adapta a les característiques de la població atesa: defineix el tipus de 
discapacitat (tipologia, grau, classe) defineix el tipus d’accés al programa, la rotació, i 
estableix l’escala de prioritat dels casos de major necessitat: fins a un màxim de 5 
punts. 
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c) El projecte contempla protocols i/o guies d’organització del Respir (distribució de 
l’oferta, contemplació de beques, gestió del temes sanitaris,..): fins a un màxim de 5 
punts. 

 
d) El projecte contempla la innovació i/o el treball en xarxa amb els recursos de l’entorn 

per afavorir la inclusió social, la promoció de l’autonomia i el gaudi de les persones 
usuàries del servei: fins a un màxim de 5 punts. 

 
e) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  

Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de Respir: fins a un màxim de 20 
punts. 

 

- Serveis complementaris a la tutela: fomentar la qualitat de vida, la promoció de 
l’autonomia i la inclusió social de les persones tutelades, tot considerant la diversitat 
existent en aquest grup de població, així com la sensibilització ciutadana i la participació 
de les famílies. 
 
a) El projecte contempla accions de promoció de l’autonomia personal i/o atenció 

centrada en la persona: fins a un màxim de 4 punts. 
 

b) El projecte incorpora elements d'innovació social i intervenció integral: fins a un 
màxim de 5 punts.  

 
c) El projecte incorpora el treball en xarxa amb l’entorn, l’acció comunitària i/o la 

participació de les persones beneficiàries com a agents actius en el projecte: fins a un 
màxim de 5 punts 

 
d) El projecte contempla mesures per a la disminució de les situacions de risc social de 

les persones tutelades mitjançant actuacions de prevenció, detecció i atenció: fins a 
un màxim de 3 punts. 

 
e) El projecte contempla mesures de sensibilització de la ciutadania en l’àmbit dels 

serveis de tutela: fins a un màxim de 3 punts. 
 

f) El projecte desenvolupa actuacions complementàries amb els objectius de la  
Gerència de Serveis de Benestar Social en matèria de persones grans: fins a un 
màxim de 20 punts. 

 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
El pressupost que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de dos milions vint-i-cinc mil euros (2.025.000,00 €) dels 
quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cents mil 
euros (1.300.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de 
tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i 
Serveis complementaris a la tutela serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00 €) 
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que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, del pressupost de 
l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
En cas que la demanda en l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela sigui 
inferior a la prevista, l’import sobrant es redistribuirà entre tots els projectes estimats de 
l’àmbit del Benestar Social, seguint el mateix procediment de concessió inicial previst en 
aquesta convocatòria. 
 
L’import inicial de l’àmbit del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00.-€ 
addicionals i l’import inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es 
podrà veure incrementat en 150.000,00-€ addicionals, sense realitzar una nova 
convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits. 
 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del previst a la Base 10a. 
 
A tots aquells projectes que obtinguin 65 o més punts, se’ls atorgarà un import per a cada 
punt obtingut. L’import assignat a la puntuació no serà uniforme per a totes les puntuacions 
de la 65 a la 100, sinó que s’anirà incrementant per trams, dotant d’un major valor econòmic 
els punts dels projectes amb més puntuació.  
 
L’import/punt assignat a cada tram es determinarà en funció del nombre total de projectes 
per àmbit que hagin superat aquesta puntuació, i fins a esgotar les consignacions 
pressupostàries per a cada àmbit fixades en la base anterior. Això es farà per garantir que 
tots el projectes valorats amb 65 o més punts obtinguin subvenció.  
 
A tal efecte, s’establiran els següents 6 trams de puntuació: 

Tram 1: de 65 a 67 punts 
Tram 2: de 68 a 69 punts 
Tram 3: de 70 a 74 punts 
Tram 4: de 75 a 79 punts 
Tram 5: de 80 a 84 punts 
Tram 6: de 85 o més punts 

 
D’aquesta manera, l’import/punt assignat a la puntuació obtinguda determinarà l’import 
individualitzat de la subvenció que s’atorgarà a cada projecte que, en qualsevol cas, no 
podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà excedir del 50% del cost total del 
projecte o activitat subvencionada. 
 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà el Gerent de Serveis de Benestar Social. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
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3.1.1.1 La Vicepresidenta segona de la Diputació de Barcelona i Presidenta delegada 

de l’Àrea d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
3.1.1.2 El Diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
3.1.1.3 El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
3.1.1.4 La Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
3.1.1.5 Un representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
3.1.1.6 El cap de l’Oficina de Suport Intern de la Gerència de Serveis de Benestar 

Social, qui actuarà únicament com a secretari i elaborarà les actes. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
14. Termini de resolució i de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de 
fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada per l’entitat beneficiaria pel transcurs d’un 
mes a partir del dia següent a la publicació en el BOPB de la resolució de concessió sense 
que hagi manifestat expressament les seves objeccions. 
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16. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
Les entitats beneficiàries que realitzin una proposta motivada de modificació dels terminis 
d’execució o d’altres obligacions en els termes expressats al paràgraf anterior, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona abans del 15 d’octubre de 2019. La proposta es considerarà 
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la 
seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 
 
No s’entendran com a modificacions les desviacions pressupostàries. 
 
En cas que es produeixi una desviació entre el pressupost previst per a l’activitat 
subvencionada i el realment executat, caldrà justificar aquest aspecte a la memòria 
d’activitats. 
 
17. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
18. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada 
cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció. 
 
a] Les entitats perceptores de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

 
b] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
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c] Les entitats beneficiàries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 
d] Les entitats beneficiàries d’una subvenció estan obligades a sotmetre’s a les actuacions 

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

 
e] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

 
f] Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 

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

 
g] Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS. 

 
h] Evitar, en tots els materials, imatges i documentació, que s’elaborin qualsevol tractament 

discriminatori per raó de gènere o identitat sexual, origen ètnic o racial, edat, creença o 
religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, i en particular fer-hi un ús del 
llenguatge no sexista ni androcèntric. Així mateix fomentaran els valors d’igualtat, la 
pluralitat de rols i la corresponsabilitat entre els homes i les dones. 

 
i] Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment 
serà dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones. 

 
19. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes bases. L’activitat que origina la despesa ha de ser necessària per a 
l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la Memòria d’activitats que 
l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
1. Dietes i manutenció. 
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2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
20. Subcontractació 
 
No està permesa la subcontractació de l’execució del projecte/activitat subvencionada. 
 
21. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament mitjançant la presentació d’informe justificatiu de la 
necessitat de bestreta i balanç del darrer exercici tancat o el balanç de l’any 2017 per tal de 
verificar la necessitat de finançament i l’existència de manca de liquiditat de tresoreria, es 
podrà atorgar una bestreta del 50% de la subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al 
justificar el 100% de l’activitat. 
 
La manca de justificació en la sol·licitud de la bestreta suposarà de manera automàtica que 
aquesta no serà atorgada. Aquesta omissió no serà objecte de requeriment d’esmena en els 
termes de la Base 8. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, el pagament es realitzarà d’un sol 
cop a la justificació del 100% de l’activitat. 
 
22. Termini i forma de justificació 
 
1) El termini de justificació de les subvencions s’iniciarà el 8 de gener de 2020 i finalitzarà el 
26 de febrer de 2020. 
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar a través del tràmit corresponent de la seu 
electrònica, per l’entitat beneficiària adjuntant els models normalitzats que es troben als llocs 
web que s’indiquen a la base 7ena. i revestirà la forma de: 
 
Per a subvencions d’import superior a 20.000 € 
 
Opció A: 
 
Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut 
mínim de l’article 74.5 RLGS. 
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c] Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 

 
Si s’opta per aquesta opció, les despeses íntegres que es puguin derivar de l’auditoria seran 
considerades despeses subvencionables. 
 
Opció B: 
 
Compte justificatiu de la totalitat de la subvenció amb aportació de justificants de la despesa, 
que contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

b] Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 72.2 RLGS.  

 
Per a subvencions d’import igual o inferior a 20.000 € 
 
Compte justificatiu simplificat de la totalitat de la subvenció, que contindrà: 
 

a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 

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

 
2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 
 

a] Número de persones i/o famílies beneficiàries, desagregades per sexe. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 

 
3) En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 

a] S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb 
fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens 
concedents per a la mateixa finalitat. 

b] Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

c] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una 
activitat realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
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4) En el cas de subvencions per import superior a 3.000 € i igual o inferior als 20.000 €, es 
requerirà a l’entitat beneficiària una mostra dels justificants de les despeses relacionades 
en la memòria econòmica que han de representar com a mínim el 50% de l’import de la 
subvenció concedida. Si aquests justificants no conformen almenys el 5% del tots els 
justificants del cost de l’activitat, es demanaran justificants addicionals fins a arribar a 
aquest percentatge. 

 
5) Per a les subvencions d’import fins a 3.000,00.-€, es requerirà a l’entitat beneficiària que 

presenti, com a mínim, el justificant de la despesa d’import més elevat imputada a la 
subvenció concedida. 

 
23. Deficiències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

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

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir a l’entitat beneficiària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 

 
24. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
25. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions. 
 
Així mateix la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la 
LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La 
publicació s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar 
en el Tauler d’anuncis electrònic. 
 
26. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
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projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva web:  
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
27. Causes de reintegrament  

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’entitat que hagi percebut la subvenció 

falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva 
concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 

28. Obligats al reintegrament   
 

1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat 
que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al 
compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin 
possible l’incompliment o consentissin el de qui d’ells depengui. També seran 
responsables aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries 
dins del termini d’execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin 
cessat en les seves activitats en el moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament 
de la subvenció. 

 
29. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
30. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i demés legislació concordant. 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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31. Protecció de dades de caràcter personal 
 
S’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de la 
Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el 
procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb els principis de 
seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades 
estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre General de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 20 de desembre de 2018, de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions en règim de 
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, any 2019, per afavorir les actuacions d’inclusió i promoció 
social, les polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la 
igualtat de drets i deures entre totes les persones, el suport a les activitats de respir i 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar modificada i 
les seves famílies. 
 
 Codi convocatòria: 201920185120010353 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a: 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2019 
http://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2019 
 
Primer. Beneficiaris: 
 
Persones jurídiques legalment constituïdes que compleixin amb el requisit de ser entitats 
privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o 
delegació permanent a la província de Barcelona. 
 
Quedaran excloses les entitats de caràcter mercantil. També quedaran excloses les entitats 
que estiguin incloses al Pla estratègic de subvencions 2019 de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones (Gerències de Benestar Social i Igualtat i Ciutadania). 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2018


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. Objecte: 
 
Finançament de projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la prevenció del 
VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport 
social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, la promoció de les polítiques d’igualtat, prevenció i erradicació de la violència de 
gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, afavorir 
l’autonomia, l’emancipació i l’associacionisme de la gent jove, donar suport i descans a les 
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes 
de respir i la millora de la qualitat de vida de les persones amb la capacitat d’obrar 
modificada i de les seves famílies mitjançant serveis complementaris a la tutela. 
 
Tercer. Bases reguladores: 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia: 
 
El pressupost que es destinarà l’any 2019 per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria serà de dos milions vint-i-cinc mil euros (2.025.000,00 €) dels 
quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cents mil 
euros (1.300.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de 
tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i 
Serveis complementaris a la tutela serà de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00 €) 
que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900, del pressupost de 
l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
En cas que la demanda en l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela sigui 
inferior a la prevista, l’import sobrant es redistribuirà entre tots els projectes estimats de 
l’àmbit del Benestar Social, seguint el mateix procediment de concessió inicial previst en 
aquesta convocatòria. 
 
L’import inicial de l’àmbit del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00 € 
addicionals i l’import inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es 
podrà veure incrementat en 150.000,00 € addicionals, sense realitzar una nova 
convocatòria, en cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits. 
 
L’import individual a concedir a cadascun dels projectes subvencionats, fins a esgotar la 
dotació màxima pressupostària, es determinarà en relació als punts que s’obtinguin un cop 
valorats tècnicament. Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds 
presentades es tindrà en compte la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la 
coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les activitats descrites així com la 
incorporació d’elements d’avaluació de la qualitat. 
 
En tot cas, la subvenció concedida no podrà ser superior a la quantia sol·licitada ni podrà 
excedir del 50% del cost total del projecte o activitat subvencionada. 
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds: 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 14 de gener de 2019 i 
finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019. 
 
Sisè. Altres dades: 
 
Els projectes i les activitats subvencionades hauran de ser desenvolupades durant el 
període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. 
 
Les entitats només es podran presentar a un sol àmbit (Benestar Social, Igualtat i 
Ciutadania, o Respir i Serveis complementaris a la tutela) i només podran presentar un únic 
projecte.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart.- APROVAR el model específic de sol·licitud i els annexos 1 (memòria), 2 
(pressupost), 3 (declaracions responsables), 4 (declaració de treball amb menors), 5 
(declaració retribucions òrgans directius) i 6 (declaració de documentació aportada) i 
que s’adjunten com Annex III. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de dos milions vint-i-cinc mil euros (2.025.000,00 €) del pressupost de l’any 2019 de la 
Diputació de Barcelona i condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient, dels 
quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà d’un milió tres-cents 
mil euros (1.300.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60100/23100/48901, la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà 
de tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000,00 €) que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60300/23110/48900, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Respir i 
Serveis complementaris a la tutela serà de tres-cents cinquanta mil euros 
(350.000,00€) que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G/60100/23101/48900. 
 
En aplicació del previst a l’article 58 apartat segon del RLGS, l’import inicial de l’àmbit 
del Benestar Social es podrà veure incrementat en 100.000,00 € addicionals i l’import 
inicial de l’àmbit de Respir i Serveis complementaris a la tutela es podrà veure 
incrementat en 150.000,00-€ addicionals, sense realitzar una nova convocatòria, en 
cas que abans de la seva resolució estiguin disponibles aquests crèdits. 
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Sisè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació. 
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46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, 
amb efectes d'1 d'octubre de 2018, la pròrroga i l'addenda del conveni subscrit, 
en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge 
al Fracàs Escolar" (núm. exp. 2016/11626).- 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: 
 
“Fets 
 
1. Vist el conveni subscrit, en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona 

i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per a 
desenvolupar el Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de 
l'Aprenentatge al Fracàs Escolar". 
 

2. Vist que la vigència d’aquest conveni s’establia, entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 
de setembre de 2017 i que va ser prorrogat, pel període de l’1d’octubre de 2017 al 
30 de setembre de 2018, per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona 
de 14 de desembre de 2017. 

 
3. Vist que l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per portar a terme les 

activitats objecte del conveni va ser de vuitanta mil euros (80.000,00 €). 
 
4. Atès que després de portar a terme l’estudi objecte del conveni i un cop analitzat 

l’impacte del programa per part dels equips de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social i de la Fundació Vall d’Hebron, s’ha valorat molt positivament el projecte.  

 
5. Vist que per tal que els resultats obtinguts puguin ser més sòlids i fiables, es 

considera necessari ampliar l’univers d’anàlisi i d’estudi, ampliant la mostra sobre la 
qual s’aplica la recerca, per tal de fer arribar el projecte a més escoles i IES públics 
de la demarcació de Barcelona. 

 
6. Vist que ambdues institucions estan interessades en modificar el conveni ampliant 

el seu finançament, ampliant la seva vigència per fer-la coincidir amb l’any natural, i 
reestructurar la justificació de la despesa per adaptar-la a la nova vigència. 

 
7. Vista la memòria emesa per la cap del Servei de Suport de Programes Socials de 

l’Àrea d’Atenció a les Persones, favorable a la convalidació de la pròrroga i de 
l’addenda de l’esmentat conveni. 

 
8. Vist que per tot això resulta justificat incrementar en cent vint mil euros 

(120.000,00€) l’aportació de la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 1 
de març de 2017, desglossats de la següent manera: 
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Periodificació de la despesa Quantia 

De l’1 d’octubre al 31 de desembre  de 2018  20.000,00 + 50.000,00 € 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019  60.000,00 + 70.000,00 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atesa la Base 34.10 de les d’execució del pressupost per a l’any 2018, que 

estableix que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, 
amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent 
addenda. 

 
2. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
3. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 

 
4. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
5. Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges 

màxims establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.  

 
6. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
7. Vist que segons el que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de 
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professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat, 
l’entitat ha presentat declaració responsable de disposar de les certificacions 
establertes per la Llei esmentada. 

 
8. Vist l'apartat 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 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.- CONVALIDAR, amb efectes d’1 d’octubre de 2018, la pròrroga del conveni 
subscrit, en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge al 
Fracàs Escolar". 
 
Segon.- CONVALIDAR, amb efectes de l’1 d’octubre de 2018, l’addenda al conveni 
subscrit, en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge al 
Fracàs Escolar", la minuta de la qual es transcriu a continuació:  

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 1 DE MARÇ DE 
2017, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON-INSTITUT DE RECERCA, PER CONTINUAR 
DESENVOLUPANT EL PROJECTE DE RECERCA "AVALUACIÓ DELS FACTORS 
PSICOPATOLÒGICS I DE L'APRENENTATGE AL FRACÀS ESCOLAR" 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 
2018. 
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FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON-INSTITUT DE RECERCA (en 
endavant VHIR) amb NIF G-60594009 i domicili social a Barcelona, Passeig Vall d’Hebron, 
119-129, representada pel Senyor .................................................................................., qui 
intervé en la seva condició de ...................................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que vist el conveni subscrit, en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de 

Barcelona i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per a 
desenvolupar el Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de 
l'Aprenentatge al Fracàs Escolar". 

 
II. Que vist que la vigència d’aquest conveni s’establia, entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 

de setembre de 2017 i que va ser prorrogat, pel període de l’1d’octubre de 2017 al 30 
de setembre de 2018, per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 14 
de desembre de 2017. 

 
III. Que vist que l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per portar a terme 

les activitats objecte del conveni va ser de vuitanta mil euros (80.000,00 €). 
 
IV. Que atès que després de portar a terme l’estudi objecte del conveni i un cop analitzat 

l’impacte del programa per part dels equips de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social i de la Fundació Vall d’Hebron, s’ha valorat molt positivament el projecte.  

 
V. Que vist que per tal que els resultats obtinguts puguin ser més sòlids i fiables, es 

considera necessari ampliar l’univers d’anàlisi i d’estudi, ampliant la mostra sobre la 
qual s’aplica la recerca, per tal de fer arribar el projecte a més escoles i IES públics de 
la demarcació de Barcelona. 

 
VI. Que vist que ambdues institucions estan interessades en modificar el conveni 

ampliant el seu finançament, ampliant la seva vigència per fer-la coincidir amb l’any 
natural, i  reestructurar la justificació de la despesa per adaptar-la a la nova vigència. 

 
VII. Que vista la memòria emesa per la cap del Servei de Suport de Programes Socials de 

l’Àrea d’Atenció a les Persones, favorable a la convalidació de la pròrroga i de 
l’addenda de l’esmentat conveni. 

 
VIII. Que vist que per tot això resulta justificat incrementar en cent vint mil euros 

(120.000,00-€) l’aportació de la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 1 
de març de 2017, desglossats de la següent manera: 

 

Periodificació de la despesa Quantia 

De l’1 d’octubre al 31 de desembre  de 2018  20.000,00 + 50.000,00 € 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019  60.000,00 + 70.000,00 € 

 
IX. Que la minuta de la present Addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 2018. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pel següents:  

 
PACTES 

 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per tal de 
continuar desenvolupant el Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i 
de l'Aprenentatge al Fracàs Escolar", ampliant l’univers d’anàlisi i d’estudi, augmentant la 
mostra sobre la qual s’aplica la recerca, per tal de fer arribar el projecte a més escoles i IES 
públics de la demarcació de Barcelona. 
 
Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà en cent vint mil euros (120.000,00 €) 
l’aportació de la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 1 de març de 2017 per 
un import de vuitanta mil euros (80.000,00.-€), per a desenvolupar el Projecte de Recerca 
"Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge al Fracàs Escolar", desglossats 
de la següent manera: 
 

Periodificació de la despesa Quantia 

De l’1 d’octubre al 31 de desembre  de 2018  20.000,00 + 50.000,00 € 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019  60.000,00 + 70.000,00 € 

  
- Vint mil (20.000,00.-), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60103/23101/48900, 

del pressupost de la Corporació per a l’any 2018. 
 
- Cinquanta mil (50.000,00), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60100/23100/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018. 
 
- Cent trenta mil (130.000,00), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60103/23101/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2019, i condicionat 
a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos, es 
verificarà mitjançant un informe emès, entre l’1 de gener i el 31 de març de 2019 justificant 
la despesa de l’any 2018 i entre l’1 de gener i el 31 de març de 2020 justificant la despesa 
de l’any 2019, per la comissió de seguiment, quan aquesta s’hagi constituït formalment, o bé 
mitjançant informe emès, entre l’1 de gener i el 31 de març de 2019 justificant la despesa de 
l’any 2018 i entre l’1 de gener i el 31 de març de 2020 justificant la despesa de l’any 2019, 
per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca on consti la 
conformitat de la cap del Servei de Suport de Programes Socials de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. En qualsevol dels dos casos aquests informes incorporaran informació 
econòmica suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al 
desenvolupament de l’actuació. 
 
Tercer.- Prorrogar el conveni amb efectes d’1 d’octubre de 2018, tot ampliant la seva 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. 
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Quart.- Modificar el pacte novè del conveni en el sentit d’establir que el conveni podrà ser 
prorrogat fins a un màxim de quatre any naturals i per acord exprés de les parts. En cas de 
pròrroga, les parts, podran introduir les modificacions que considerin escaients  
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 

 
Tercer- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa plurianual de dos-cents mil euros 
(200.000,00 €), per fer front a les despeses derivades de la pròrroga del conveni 
subscrit, en data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge al 
Fracàs Escolar", desglossats de la següent manera: 
 

Periodificació de la despesa Quantia 

De l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2018   70.000,00.- €  

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2019 130.000,00.- €  

 
- Vint mil (20.000,00), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60103/23101/48900, 

del pressupost de la Corporació per a l’any 2018 
 
- Cinquanta mil (50.000,00), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60100/23100/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2018. 
 
- Cent trenta mil (130.000,00), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60103/23101/48900, del pressupost de la Corporació per a l’any 2019, i 
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
L’adequada aplicació dels fons econòmics a la consecució dels objectius previstos en 
el present conveni, es verificarà mitjançant un informe emès, entre l’1 de gener i el 31 
de març de 2019 justificant la despesa de l’any 2018 i entre l’1 de gener i el 31 de 
març de 2020 justificant la despesa de l’any 2019, per la comissió de seguiment, quan 
aquesta s’hagi constituït formalment, o bé mitjançant informe emès, entre l’1 de gener i 
el 31 de març de 2019 justificant la despesa de l’any 2018 i entre l’1 de gener i el 31 de 
març de 2020 justificant la despesa de l’any 2019, per la Fundació Hospital Universitari 
Vall d’Hebron - Institut de Recerca on consti la conformitat de la cap del Servei de 
Suport de Programes Socials de l’Àrea d’Atenció a les Persones. En qualsevol dels 
dos casos aquests informes incorporaran informació econòmica suficient que permeti 
identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació. 
 
Quart.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal. 
 
Cinquè.-  DECLARAR la plurianualitat de la despesa derivada del present conveni. 
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Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron - Institut de Recerca.” 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'addenda al conveni subscrit, en data 8 de març de 2018, entre la Diputació 
de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/876).- 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: 
 
“Fets 
 
1. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 
de gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Terrassa per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 8 de març de 2018. 
 
3. El pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
4. Ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals (2.000.-
€) a tres mil euros (3.000.-€) anuals  

 
5. L’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa de 8 de març de 2018, ve motivada per la 
complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com per la 
pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot cas, 
agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, 
on es realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, 
amb els advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells 
comarcals, la Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i 
col·laborarà en l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
6. És per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00-€) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 8 de març de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Tipus de 
suport 

Periodificació de 
la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
  52.400,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
Fonaments de dret 

 
1. Atesa la Base 34.10 de les d’execució del pressupost per a l’any 2018, que 

estableix que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, 
amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent 
addenda. 

  
2. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
3. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 

 
4. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
5. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
6. Vist el punt 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’Addenda al conveni subscrit, en data 8 de març de 2018, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa per al funcionament 
del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la qual es 
transcriu a continuació:  

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 8 DE MARÇ DE 
2018, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS 
DE TERRASSA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE 
DE L’HABITATGE (SIDH) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 
2018. 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE TERRASSA, representat per  .............................................., 
............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. 
 
ANTECEDENTS 
 
I. Que per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 de 
gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Terrassa per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 

 
II. Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 8 de març de 2018. 
 
III. Que el pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
IV. Que ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals (2.000.-€) a 
tres mil euros (3.000.-€) anuals  
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V. Que l’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa de 8 de març de 2018, ve motivada per la 
complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com per la 
pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot cas, 
agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, on es 
realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, amb els 
advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells comarcals, la 
Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i col·laborarà en 
l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
VI. Que és per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00-€) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 8 de març de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 

Tipus de 
suport 

Periodificació de 
la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
  52.400,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
VII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 

Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració, per a l’any 2019, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, destinada al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), ampliant el 
finançament, en relació a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Terrassa, motivat per la complexitat que presenta en aquests moments el servei, ja sigui 
pel volum com per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que 
requereixen, en tot cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que 
plantegen les persones usuàries. 
 
Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà en mil euros (1.000,00-€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, les despeses compromeses, en concepte 
de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, per a l’any 2019, en el 
Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 
2018, pel qual es convalidava, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa, per al funcionament del 
servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 
 
Tercer.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa haurà de justificar les despeses 
efectuades d’acord amb el que s’estableix al pacte cinquè del conveni de col·laboració 
subscrit, el 8 de març de 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
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d’Advocats de Terrassa per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de mil euros (1.000,00 €), per fer front 
a l’increment de la quantitat compromesa, per a l’any 2019, al conveni signat en data 8 
de març de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, i 
condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Col·legi d’Advocats de Terrassa, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.” 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'addenda al conveni subscrit, en data 19 de juliol de 2018, entre la Diputació 
de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al 
funcionament del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. 
exp. 2018/878).- 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: 
 
“Fets 
 
1. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 
de gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH). 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 19 de juliol de 2018. 
 
3. El pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
4. Ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals 
(2.000€) a tres mil euros (3.000 €) anuals  

 
5. L’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat de 19 de juliol de 2018, ve 
motivada per la complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel 
volum com per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que 
requereixen, en tot cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que 
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plantegen les persones usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme 
diverses sessions de treball, on es realitzarà un seguiment de l’evolució i el 
funcionament de cada punt SIDH, amb els advocats assignats al servei, el personal 
tècnic dels municipis i consells comarcals, la Diputació de Barcelona i Ofideute. El 
Col·legi d’advocats acollirà i col·laborarà en l’organització i la convocatòria 
d’aquestes sessions. 

 
6. És per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00 €) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 19 de juliol de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 

Tipus de suport 
Periodificació de 
la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
  59.600,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atesa la Base 34.10 de les d’execució del pressupost per a l’any 2018, que 

estableix que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, 
amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent 
addenda. 

  
2. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
3. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 

 
4. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
5. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
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persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
6. Vist el punt 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 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 l’Addenda al conveni subscrit, en data 19 de juliol de 2018, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat per 
al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de 
la qual es transcriu a continuació:  

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 19 DE JULIOL 
DE 2018, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI 
D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT PER AL FUNCIONAMENT DEL 
SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH) 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 
2018. 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat per  
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
ANTECEDENTS 
 
I. Que per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 de 
gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al funcionament del servei d’intermediació en 
deute de l’Habitatge (SIDH). 
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II. Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 19 de juliol de 2018. 
 
III. Que el pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
IV. Que ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals (2.000 €) a 
tres mil euros (3.000 €) anuals  

 
V. Que l’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat de 19 de juliol de 2018, ve 
motivada per la complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum 
com per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot 
cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, on es 
realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, amb els 
advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells comarcals, la 
Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i col·laborarà en 
l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
VI. Que és per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00 €) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 19 de juliol de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 
Tipus de 
suport 

Periodificació 
de la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
  59.600,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
VII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 

Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració, per a l’any 2019, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, 
destinada al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), 
ampliant el finançament, en relació a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, motivat per la complexitat que presenta en aquests 
moments el servei, ja sigui pel volum com per la pluralitat de tramitacions que s’han de 
portar a terme i que requereixen, en tot cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les 
necessitats que plantegen les persones usuàries. 
 
Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà en mil euros (1.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, les despeses compromeses, en concepte 
de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, per a l’any 
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2019, en el Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 
febrer de 2018, pel qual es convalidava, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni 
entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, 
per al funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 
 
Tercer.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat haurà de justificar les 
despeses efectuades d’acord amb el que s’estableix al pacte cinquè del conveni de 
col·laboració subscrit, el 19 de juliol de 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al funcionament del servei 
d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH). 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de mil euros (1.000,00 €), per fer front 
a l’increment de la quantitat compromesa, per a l’any 2019, al conveni signat en data 
19 de juliol de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, i 
condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de 
Llobregat, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'addenda al conveni subscrit, en data 16 de maig de 2018, entre la Diputació 
de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/875).- 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: 
 
“Fets 
 
1. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 
de gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 16 de maig de 2018. 
 
3. El pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 

4. Ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 
2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals 
(2.000€) a tres mil euros (3.000 €) anuals.  
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5. L’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell de 16 de maig de 2018, ve motivada per la 
complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com per la 
pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot cas, 
agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, 
on es realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, 
amb els advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells 
comarcals, la Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i 
col·laborarà en l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
6. És per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00 €) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 16 de maig de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 

Tipus de suport 
Periodificació de 
la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
  75.800,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atesa la Base 34.10 de les d’execució del pressupost per a l’any 2018, que 

estableix que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, 
amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent 
addenda. 

  
2. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
3. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 

 
4. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 
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5. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
6. Vist el punt 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 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 l’Addenda al conveni subscrit, en data 16 de maig de 2018, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la 
qual es transcriu a continuació:  
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 16 DE MAIG DE 
2018, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS 
DE SABADELL PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE 
DE L’HABITATGE (SIDH) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 
2018. 
 
COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL, representat per  .............................................., 
............... de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell. 
 
ANTECEDENTS 
 
I. Que per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 de 
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gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 

 
II. Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 16 de maig de 2018. 
 
III. Que el pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
IV. Que ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals (2.000.-€) a 
tres mil euros (3.000.-€) anuals  

 

V. Que l’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell de 16 de maig de 2018, ve motivada per la 
complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com per la 
pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot cas, 
agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, on es 
realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, amb els 
advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells comarcals, la 
Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i col·laborarà en 
l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
VI. Que és per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00-€) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 16 de maig de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 
Tipus de 
suport 

Periodificació 
de la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
 75.800,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
VII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració, per a l’any 2019, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, destinada al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), ampliant el 
finançament, en relació a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell, motivat per la complexitat que presenta en aquests moments el servei, ja sigui 
pel volum com per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que 
requereixen, en tot cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que 
plantegen les persones usuàries. 
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Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà en mil euros (1.000,00 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, les despeses compromeses, en concepte 
de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, per a l’any 2019, en el 
Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 
2018, pel qual es convalidava, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, per al funcionament del 
servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 
 
Tercer.- L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell haurà de justificar les despeses 
efectuades d’acord amb el que s’estableix al pacte cinquè del conveni de col·laboració 
subscrit, el 16 de maig de 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de mil euros (1.000,00 €), per fer front 
a l’increment de la quantitat compromesa, per a l’any 2019, al conveni signat en data 
16 de maig de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, i 
condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Col·legi d’Advocats de Sabadell, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'Addenda al conveni subscrit, en data 20 de març de 2018, entre la Diputació 
de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per al 
funcionament del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. 
exp. 2018/874).- 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: 
 
“Fets 
 
1. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 
de gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació en 
deute de l’Habitatge (SIDH). 

 
2. El conveni esmentat va ser subscrit en data 20 de març de 2018. 
 
3. El pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
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4. Ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals 
(2.000€) a tres mil euros (3.000 €) anuals.  

 
5. L’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona de 20 de març de 2018, ve motivada 
per la complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com 
per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot 
cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les 
persones usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions 
de treball, on es realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada 
punt SIDH, amb els advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i 
consells comarcals, la Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats 
acollirà i col·laborarà en l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
6. És per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00 €) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 20 de març de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 

Tipus de suport 
Periodificació de 
la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
351.200,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
Fonaments de dret 
 
1. Atesa la Base 34.10 de les d’execució del pressupost per a l’any 2018, que 

estableix que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, 
amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent 
addenda.  

 
2. La Diputació de Barcelona trametrà la present addenda 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. 

 
3. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitat d’interès comú. 
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4. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
5. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
6. Vist el punt 3.4.j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 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 l’Addenda al conveni subscrit, en data 20 de març de 2018, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), la minuta de la 
qual es transcriu a continuació:  

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ, SUBSCRIT EN DATA 20 DE MARÇ DE 
2018, ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE BARCELONA PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
D’INTERMEDIACIÓ EN DEUTE DE L’HABITATGE (SIDH) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. 
Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 
2018. 
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COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE BARCELONA (ICAB), representat per  
.............................................., ............... de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(en endavant ICAB) 
 
ANTECEDENTS 
 
I. Que per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer 

de 2018, es va convalidar la minuta del conveni de col·laboració, amb efectes de l’1 de 
gener de 2018, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 

 
II. Que el conveni esmentat va ser subscrit en data 20 de març de 2018. 
 
III. Que el pacte desè estableix que qualsevol modificació dels pactes continguts en aquest 

conveni requerirà el consentiment escrit de les dues parts.  
 
IV. Que ambdues institucions estan interessades en ampliar el finançament, per a l’any 

2019, en concepte de despeses de gestió, passant de dos mil euros anuals (2.000.-€) a 
tres mil euros (3.000.-€) anuals  

 
V. Que l’increment de l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’objecte del Conveni amb 

l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona de 20 de març de 2018, ve motivada per la 
complexitat que presenta en aquests moments el servei. Tant pel volum com per la 
pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i que requereixen, en tot cas, 
agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones 
usuàries. És per això que al 2019 es portaran a terme diverses sessions de treball, on es 
realitzarà un seguiment de l’evolució i el funcionament de cada punt SIDH, amb els 
advocats assignats al servei, el personal tècnic dels municipis i consells comarcals, la 
Diputació de Barcelona i Ofideute. El Col·legi d’advocats acollirà i col·laborarà en 
l’organització i la convocatòria d’aquestes sessions. 

 
VI. Que és per això que resulta justificat incrementar en mil euros (1.000,00-€) l’aportació de 

la Diputació de Barcelona, al conveni subscrit en data 20 de març de 2018, per al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH) 

 

Tipus de 
suport 

Periodificació 
de la despesa 

Quantia 
Aplicació 
pressupostària 

Suport 
Econòmic 

 
2019 

 
351.200,00 + 1.000,00 € 

 
G/60101/23100/48901 

 
VII. Que la minuta del present Conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la Diputació de Barcelona de data .............................................................. 
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Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquesta addenda, que es regirà pels següents: 
 

P A C T E S 
 
Primer.- L’objecte de la present addenda és ampliar la col·laboració, per a l’any 2019, entre 
la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, destinada al 
funcionament del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH), ampliant el 
finançament, en relació a les despeses de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, motivat per la complexitat que presenta en aquests moments el 
servei, ja sigui pel volum com per la pluralitat de tramitacions que s’han de portar a terme i 
que requereixen, en tot cas, agilitat i efectivitat per donar resposta a les necessitats que 
plantegen les persones usuàries. 
 
Segon.- La Diputació de Barcelona incrementarà en mil euros (1.000,00-€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, les despeses compromeses, en concepte 
de gestió sofertes per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per a l’any 2019, en el 
Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer de 
2018, pel qual es convalidava, amb efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, per al funcionament 
del servei d’intermediació en deute de l’Habitatge (SIDH). 
 
Tercer.- L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona haurà de justificar les despeses 
efectuades d’acord amb el que s’estableix al pacte cinquè del conveni de col·laboració 
subscrit, el 20 de març de 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona per al funcionament del servei d’intermediació en deute de 
l’Habitatge (SIDH). 
 
I, com a prova de conformitat les parts signen la present addenda.” 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de mil euros (1.000,00 €), per fer front 
a l’increment de la quantitat compromesa, per a l’any 2019, al conveni signat en data 
20 de març de 2018, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/48901, i 
condicionats a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades pel Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell, per la 
revocació inicial de la subvenció concedida en la convocatòria de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i 
del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental (exp. núm. 2016/0000365).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern (registre d’acords núm. 

47/16), reunida en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2016, va 
aprovar la convocatòria núm. 7903/2016 i les bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental. 

 
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 9 de 

juny de 2016, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 7903/2016, esmentada en el paràgraf anterior. En concret, es va 
atorgar una subvenció al Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell, NIF G61037164, 
per finançar l’actuació “Suport pedagògic per a nens, nenes i joves d’origen 
marroquí”, per un import de 1.093,69 €. 

 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2016 i 

el 31 de desembre del mateix any. A la base núm. 22 de les referides Bases 
reguladores, s’indica que les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a 
màxim, el dia 31 de març de 2017. 

 
4. En data 12 d’abril de 2018, la Junta de Govern aprova, inicialment, la revocació total 

de la subvenció concedida al Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell, per no haver 
esmenat la justificació insuficient presentada, d’acord amb el requeriment d’esmena 
notificat. 

 
5. En data 16 de maig d’enguany, dins del termini atorgat per presentar al·legacions a 

l’acord de revocació inicial, el Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell presenta un 
escrit d’al·legacions amb la corresponent justificació de la subvenció. 

 
6. De la revisió de les al·legacions presentades es desprèn el següent: 
 

 Les al·legacions no estan suficientment fonamentades. 

 La justificació aportada amb les al·legacions presenta una desviació del 26,5% 
entre el pressupost previst per a l’activitat subvencionada i el realment executat i 
considerem que la mateixa no està justificada suficientment. 

 La justificació referida s’ha presentat fora dels terminis establerts per a justificar i, 
per tant, és d’aplicació la base 23 b) de les bases per a l’atorgament de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en els àmbits de Benestar 
Social, Igualtat i Ciutadania i del Respir per a les famílies cuidadores de 
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persones amb discapacitat i/o malaltia mental, relativa a la revocació de les 
mateixes. 

 
7. Per tot l’exposat i d’acord amb l’informe de la gerenta de Serveis d’Igualtat i 

Ciutadania de 5 de novembre d’enguany, es proposa desestimar les al·legacions 
presentades pel Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell als acords de la Junta de 
Govern, de 12 d’abril de 2018, de revocació inicial total de la subvenció concedida a 
l’esmentada entitat per a l’actuació “Suport pedagògic per a nens, nenes i joves 
d’origen marroquí”, atorgada en el marc de la convocatòria 7903/2016 de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al 
BOPB de 11 de juliol de 2018. 

 
En virtut de tot això, i d’acord amb les competències atribuïdes, es proposa l’adopció 
dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup de Joves La Fàbrica de 
Can Tusell, NIF G61037164, als acords de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2018, 
d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció concedida a l’esmentada entitat 
per a l’actuació “Suport pedagògic per a nens, nenes i joves d’origen marroquí”, 
atorgada en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense 
ànim de lucre; pels motius detallats a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament la revocació total de la subvenció concedida al Grup 
de Joves La Fàbrica de Can Tusell, NIF G61037164, per a l’actuació “Suport 
pedagògic per a nens, nenes i joves d’origen marroquí”, per un import de mil noranta-
tres euros amb seixanta-nou cèntims (1.093,69€), d’acord amb les raons detallades a 
la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords al Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
rectificació de l’error en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 
d’octubre de 2018, pel qual es va aprovar inicialment la revocació total de la 
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subvenció atorgada, entre d’altres entitats, a l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), deixant sense efecte la dita 
revocació (exp. Núm. 2017/821).- 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: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 

ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria núm. 
201720175120008823 i les bases per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i 
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, 2017. 

 
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de 

juny de 2017, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 201720175120008823, per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
esmentada en el paràgraf anterior. 

 
3. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 25 

d’octubre de 2018, va aprovar inicialment la revocació total de la subvenció 
atorgada, entre d’altres entitats, a l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), per un import de tres mil euros (3.000,00€), per a 
l’actuació “2017 – Les bones pràctiques en l’àmbit de la joventut”. 

 
4. Posteriorment, es va detectar que l’entitat esmentada havia presentat, en data 11 

de maig d’enguany, previ requeriment d’esmena i dins del termini atorgat per 
esmenar, una segona justificació de l’actuació subvencionada, que era correcta; i, 
per tant, l’aprovació de la revocació inicial es va produir com a conseqüència d’un 
error. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en relació a la potestat de 
l’administració pública de rectificar els errors materials, de fet o aritmètics. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la rectificació de l’error de fet pel qual es va aprovar inicialment la 
revocació total de la subvenció atorgada a l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), amb NIF G63637482, per un import de tres mil euros 
(3.000,00€), per a l’actuació “2017 – Les bones pràctiques en l’àmbit de la joventut”, en 
el marc de la convocatòria núm. 201720175120008823; quan no procedia d’acord amb 
els motius detallats a la part expositiva. 
 
Segon. DEIXAR sense efecte la revocació inicial esmentada a l’apartat anterior. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ).” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l’objecte de finançar programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 
escolars on no s’oferta l’Anem al teatre. Curs escolar 2018-2019 (exp. núm. 
2018/14181).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la 
Diputació de Barcelona que dona suport a les programacions artístiques dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la promoció de les arts 
escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
L’Anem al Teatre és un programa de l’Oficina de Difusió Artística que dona suport a la 
sensibilització de la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la 
formació d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques 
educatives i culturals dels ajuntaments i contribueix a l’equilibri del territori quant a 
l’oferta cultural i artística per als escolars. Està implementat a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Maresme, el Garraf i Osona a 
excepció d’alguns municipis. 
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L’Àrea de Cultura, Educació i Esports vol donar suport al desenvolupament de 
projectes de criteris i objectius similars en els municipis de la província de Barcelona 
on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre amb l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de setembre 
de 2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les programacions 
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de 
Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 
2018-2019. 
 
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 4 d’octubre de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província amb número d’identificació BDNS 417273.  
 
Vista la clàusula 11 de l’esmenada convocatòria, relativa a la quantia total màxima de 
les subvencions a atorgar i la seva consignació pressupostària, que estableix que la 
distribució entre aplicacions pressupostàries es considera estimativa i que en funció de 
la concessió podrà ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les 
entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi el total màxim previst per a la 
convocatòria. 
 
Vista la clàusula 13 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de 
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 
corresponent acta que s’ha celebrat el dia 27 de novembre de 2018. 
 
Vist l’informe emès per l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis de 
Cultura en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a 
l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 
de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la 
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la 
concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria número 
10243/2018 amb l’objecte de finançar les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no 
oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019, 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 Ens 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 4 Total 

Import 
concedit 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

40 20 20 20 100 330,00 € 

P0804500G Ajuntament de Cardedeu 40 20 20 20 100 4.020,00 € 
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NIF Ens 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 4 Total 

Import 
concedit 

P0806600C Ajuntament de Centelles 40 20 20 20 100 2.980,00 € 

P0809500B Ajuntament de Granollers 40 20 20 20 100 20.000,00 € 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 40 20 20 20 100 2.900,00 € 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

40 20 20 20 100 7.480,00 € 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

40 20 20 20 100 8.840,00 € 

P0816200J 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

40 20 20 20 100 4.750,00 € 

P0817900D Ajuntament de Ripollet 40 20 20 20 100 2.660,00 € 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 40 20 20 20 100 9.950,00 € 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs 

40 20 20 20 100 6.200,00 € 

P0820400J 
Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

40 20 20 20 100 7.190,00 € 

P0820600E 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

40 20 20 20 100 1.270,00 € 

P0822100D 
Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall 

40 20 20 20 100 150,00 € 

P0823800H 
Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

40 20 20 20 100 2.530,00 € 

P0825900D 
Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

40 20 20 20 100 2.300,00 € 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 40 20 20 20 100 7.270,00 € 

P0828400B Ajuntament de Tordera 40 20 20 20 100 2.830,00 € 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 40 20 20 20 100 790,00 € 

P0830100D Ajuntament de Viladecavalls 40 20 20 20 100 2.530,00 € 

P5809508D 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

40 20 20 20 100 9.780,00 € 

P0808500C 
Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

37 20 20 20 97 8.460,00 € 

P0819500J 
Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

37 20 20 20 97 5.690,00 € 

P0826300F 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

37 20 20 20 97 3.050,00 € 

P0805300A Ajuntament de Castellbisbal 40 15 20 20 95 2.060,00 € 

P0810900A 
Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

40 15 20 20 95 1.670,00 € 

P0812200D Ajuntament de Molins de Rei 40 15 20 20 95 3.990,00 € 

P0812300B 
Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

40 15 20 20 95 3.060,00 € 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

40 15 20 20 95 1.460,00 € 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

40 15 20 20 95 320,00 € 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

34 20 20 20 94 10.440,00 € 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines 

34 20 20 20 94 1.840,00 € 
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NIF Ens 
Criteri 

1 
Criteri 

2 
Criteri 

3 
Criteri 4 Total 

Import 
concedit 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

34 20 20 20 94 6.720,00 € 

P0809600J Ajuntament de Gualba 37 15 20 20 92 150,00 € 

P0810400B Ajuntament de la Llagosta 37 15 20 20 92 2.430,00 € 

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 37 15 20 20 92 2.540,00 € 

P0819700F 
Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

31 20 20 20 91 1.830,00 € 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

31 20 20 20 91 2.380,00 € 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 34 15 20 20 89 1.830,00 € 

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

34 15 20 20 89 210,00 € 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

37 10 20 20 87 1.470,00 € 

P0829700D Ajuntament de Vallromanes 31 15 20 20 86 1.000,00 € 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 25 20 20 20 85 2.150,00 € 

P0813500F 
Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

34 20 20 10 84 11.020,00 € 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

28 15 20 20 83 2.290,00 € 

P0811300C Ajuntament de Martorell 31 10 20 20 81 4.690,00 € 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 31 10 20 20 81 530,00 € 

P0806800I Ajuntament de Collbató 25 15 20 20 80 700,00 € 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

22 15 20 20 77 3.310,00 € 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

25 10 20 20 75 2.540,00 € 

P0808700I Ajuntament de La Garriga 40 15 20 0 75 3.720,00 € 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

40 15 20 0 75 5.510,00 € 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

40 10 20 0 70 150,00 € 

 
Segon. DESESTIMAR per incompliments dels requisits i pels motius que s’indiquen 
les següents sol·licituds presentades:  
 
Per lliurar la documentació amb tots els camps buits de contingut:  
 

NIF ENS 

P0825200I Ajuntament de Barberà del Vallès 

 
Per no respondre al requeriment per tal d’esmenar l’error en la presentació de la 
sol·licitud, segons la base vuitena de la convocatòria i bases específiques: 
 

NIF ENS 

P0807100C Ajuntament de Corbera 
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Per no complir els requisits especificats en la convocatòria i bases específiques, 
segons la base segona de la mateixa (la programació ha de constar d’un mínim de dos 
espectacles en els municipis de menys de 5.000 habitants): 
 

NIF ENS 

P0817800F Ajuntament de Rellinars 

 
Tercer. APROVAR el procediment aplicat per atorgar els ajuts econòmics a les 
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de 
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre, per al 
curs escolar 2018-2019, segons estableix la convocatòria i les bases especifiques i 
atenent a la disponibilitat pressupostària: 
 

“Criteris de valoració de les sol·licituds i procediment per aplicar les quantitats 
econòmiques als projectes valorats 
 
Les sol·licituds admeses han estat analitzades i valorades segons els criteris objectius de 
valoració fixats a la base 10 de la convocatòria i bases específiques. La puntuació màxima a 
assolir per la totalitat del projecte era de 100 punts, 80 punts corresponents a l’apartat de 
“Programació d’espectacles” i 20 punts corresponents a l’apartat “Pressupost previst de 
l’activitat”. 
 
Les sol·licituds admeses han tingut una puntuació total igual o superior a 60 punts i han 
estat considerades estimades per valoració més alta i suficiència de recursos, tal i com 
estableix la base 10 de la convocatòria i bases específiques. 
 
Dins de l’apartat de “Programació d’espectacles” (80 punts), s’ha valorat: 
 
Criteri 1: Qualitat artística dels espectacles (fins a 40 punts), s'han valorat positivament les 
programacions que presenten propostes artístiques amb òptima coherència entre la 
dramatúrgia, l’escenografia i la interpretació teatral o musical. Cada proposta artística també 
s’ha valorat tenint en compte el reconeixement públic (premis i crítica del sector d’aquell 
espectacle). 
 
Criteri 2: Diversitat de gèneres artístics (fins a 20 punts), s’ha valorat amb la màxima 
puntuació les programacions que ofereixen varietat de gèneres artístics, incloent en la seva 
programació com a mínim 3 gèneres artístics, i en menor puntuació les que només 
n’ofereixen 2 ó 1, aplicant el barem que s’indica a la base 10 de la convocatòria i bases 
específiques: 
 

 Programacions que contemplin com a mínim 3 gèneres artístics diferents, o un mínim de 
dos gèneres en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants: 20 punts. 

 Programacions que contemplin 2 gèneres artístics diferents: 15 punts. 

 Programacions que contemplin 1 gènere artístic: 10 punts. 
 
Criteri 3: Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell educatiu (fins a 20 punts), s’ha 
valorat amb la màxima puntuació les programacions amb el percentatge més alt d’idoneïtat 
dels espectacles a cada nivell educatiu, atenent a la temàtica, la posada en escena i la 
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interpretació dels espectacles proposats, considerant que el nombre total d’espectacles 
correspon al 100% de la programació i en base al volum d’espectacles que s’han adequat al 
nivell d’edat adient, s’ha puntuat la programació amb més o menys punts aplicant el barem 
que indica la base 10 de la convocatòria i bases específiques: 
 

 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 90 i el 100% de les propostes: 
20 punts 

 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 50 i el 89 % de les propostes: 
15 punts 

 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles està entre el 20 i el 49% de les propostes: 
10 punts 

 Si la idoneïtat i l’adequació dels espectacles és inferior al 20%: 0 punts 
 
Quan en la programació presentada per l’ens sol·licitant s’han inclòs activitats no 
subvencionables establertes a la base 2 de la convocatòria i bases específiques no s’han 
tingut en consideració a l’hora de valorar la proposta. 
 
Dins de l’apartat de “Pressupost previst de l’activitat” (20 punts), s’ha valorat: 
 
Criteri 4: Sostenibilitat i coherència econòmica del programa (fins a 20 punts), s'ha valorat 
positivament els pressupostos sostenibles i coherents tenint en compte l’equilibri entre els 
ingressos i les despeses subvencionables (especificades a la base 17 punt 1 de la 
convocatòria i bases específiques). S’ha valorat amb la màxima puntuació els pressupostos 
que amb els ingressos de l’alumnat es cobreixen els percentatges establerts atenent als 
barems detallats a la base 10 de la convocatòria i bases específiques: 
 
a) Municipis sense necessitat de contractar transport o bé per a un màxim d’un 30% dels 

espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 50% o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 45% i un 49% de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 45% de la despesa: 0 punts 

 
b) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 30% i fins a un 70% dels 

espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 40% o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 35% i un 39% de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 35% de la despesa: 0 punts 

 
c) Municipis amb necessitat de contractar transport per a més d’un 70% dels espectadors: 
 

- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin un 30% o més de la despesa: 20 punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin entre un 25% i un 29% de la despesa: 10 

punts 
- Quan els ingressos de l’alumnat cobreixin menys d’un 25% de la despesa: 0 punts 
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Quan en el pressupost presentat per l’ens sol·licitant es sobrepassa el cost unitari màxim 
per espectador establert a la base 17 punt 2 de la convocatòria i bases específiques, s’ha 
reajustat seguint els criteris establerts a la mateixa base. 
 
Tenint en compte tots els criteris objectius d’atorgament de la subvenció s’estableixen les 
següents puntuacions: 
 

NIF Ens Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

40 20 20 20 100 

P0804500G Ajuntament de Cardedeu 40 20 20 20 100 

P0806600C Ajuntament de Centelles 40 20 20 20 100 

P0809500B Ajuntament de Granollers 40 20 20 20 100 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 40 20 20 20 100 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-solità 
i Plegamans 

40 20 20 20 100 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

40 20 20 20 100 

P0816200J 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

40 20 20 20 100 

P0817900D Ajuntament de Ripollet 40 20 20 20 100 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 40 20 20 20 100 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

40 20 20 20 100 

P0820400J 
Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

40 20 20 20 100 

P0820600E 
Ajuntament de Sant Esteve 
de Palautordera 

40 20 20 20 100 

P0822100D 
Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

40 20 20 20 100 

P0823800H 
Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès 

40 20 20 20 100 

P0825900D 
Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera 

40 20 20 20 100 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 40 20 20 20 100 

P0828400B Ajuntament de Tordera 40 20 20 20 100 

P0829500H Ajuntament de Vallgorguina 40 20 20 20 100 

P0830100D 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

40 20 20 20 100 

P5809508D 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

40 20 20 20 100 

P0808500C 
Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

37 20 20 20 97 

P0819500J 
Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 

37 20 20 20 97 

P0826300F 
Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts 

37 20 20 20 97 

P0805300A 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

40 15 20 20 95 
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NIF Ens Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total 

P0810900A 
Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

40 15 20 20 95 

P0812200D 
Ajuntament de Molins de 
Rei 

40 15 20 20 95 

P0812300B 
Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

40 15 20 20 95 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

40 15 20 20 95 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat 

40 15 20 20 95 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

34 20 20 20 94 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

34 20 20 20 94 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

34 20 20 20 94 

P0809600J Ajuntament de Gualba 37 15 20 20 92 

P0810400B Ajuntament de la Llagosta 37 15 20 20 92 

P0820100F Ajuntament de Sant Celoni 37 15 20 20 92 

P0819700F 
Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

31 20 20 20 91 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

31 20 20 20 91 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 34 15 20 20 89 

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

34 15 20 20 89 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

37 10 20 20 87 

P0829700D Ajuntament de Vallromanes 31 15 20 20 86 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 25 20 20 20 85 

P0813500F 
Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

34 20 20 10 84 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

28 15 20 20 83 

P0811300C Ajuntament de Martorell 31 10 20 20 81 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 31 10 20 20 81 

P0806800I Ajuntament de Collbató 25 15 20 20 80 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

22 15 20 20 77 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

25 10 20 20 75 

P0808700I Ajuntament de La Garriga 40 15 20 0 75 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

40 15 20 0 75 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

40 10 20 0 70 
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Procediment aplicat per atorgar el suport a les programacions escolars segons 
estableixen la convocatòria i les bases específiques 
 
Tal i com estableix la base 12 de la convocatòria i bases específiques serà aplicable el 
percentatge màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i es 
disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor atenent als criteris següents: 
 
a) Municipis iguals o inferiors a 20.000 habitants: 
 

- entre  90  i 100 punts: 50% del dèficit 
- entre  80 i 89 punts: 40% del dèficit 
- entre  60 i 79 punts: 30% del dèficit 

 
b) Municipis superiors a 20.000 habitants: 
 

- entre  90 i 100 punts: 45% del dèficit 
- entre  80 i 89 punts: 35% del dèficit 
- entre  60 i 79 punts: 25% del dèficit 

 
La mateixa base 12 preveu que el percentatge màxim de suport es podrà reduir quan els 
ens beneficiaris, en la convocatòria anterior (curs 2017/18), no van justificar un import 
suficient per a poder percebre com a mínim el 90% de l’import atorgat. Per aquesta raó, s’ha 
disminuït el percentatge de suport a l’Ajuntament de Martorell, a l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat, a l’Ajuntament de Sabadell i l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
S’ha establert un import màxim de subvenció de 20.000 €. 
 
S’ha establert una quantia mínima de subvenció de 150 €. S’ha atorgat aquesta quantia als 
ajuntaments de Figaró-Montmany, Gualba i Sant Llorenç Savall. 
 
No s’ha concedit cap ajut econòmic que superi el 50 % del dèficit, excepte en els 
atorgaments mínims de 150 € anteriorment detallats. 
 
En el cas que l’import total a atorgar, segons els criteris establerts, ha superat l’import 
sol·licitat, s’ha atorgat l’import de la seva sol·licitud. 
 
S’ha procedit a l’arrodoniment a la baixa en múltiples de 10 dels ajuts atorgats.” 

 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de DOS-CENTS CINC MIL 
NOU-CENTS SEIXANTA euros (205.960.- EUR) per al curs escolar 2018-2019, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46201 i 
G/40103/33410/46300 del pressupost 2018 i les aplicacions pressupostàries 
anàlogues del 2019 condicionades a l’existència de crèdit hàbil i suficient, per fer front 
a les subvencions que s’atorguen. 
 
Cinquè. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al 
pressupost de l’any 2018 la quantitat global de VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-QUATRE euros (82.384.- EUR), dels quals SETANTA-VUIT MIL QUATRE-
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CENTS SETANTA-DOS euros (78.472.-EUR) aniran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/46201 i TRES MIL NOU-CENTS DOTZE euros (3.912.- 
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/46300; i amb càrrec del 
pressupost de l’any 2019 la quantitat global de CENT VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS 
SETANTA-SIS euros  (123.576.- EUR), dels quals CENT DISSET MIL SET-CENTS 
VUIT euros (117.708.-EUR)  aniran amb càrrec de l’aplicació pressupostària anàloga a 
la G/40103/33410/46201 i CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT euros (5.868.- 
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària anàloga a la G/40103/33410/46300, 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, amb el següent detall: 
 

NIF Ens 
Import 

concedit 
Anualitat 

2018 
Anualitat 

2019 

Operació 
Comptable 
1803005031 

/ posició 

P0804100F 
Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

330,00 € 132,00 € 198,00 € 1-2 

P0804500G Ajuntament de Cardedeu 4.020,00 € 1.608,00 € 2.412,00 € 3-4 

P0806600C Ajuntament de Centelles 2.980,00 € 1.192,00 € 1.788,00 € 5-6 

P0809500B Ajuntament de Granollers 20.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 7-8 

P0815400G Ajuntament de Palafolls 2.900,00 € 1.160,00 € 1.740,00 € 9-10 

P0815500D 
Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

7.480,00 € 2.992,00 € 4.488,00 € 11-12 

P0815800H 
Ajuntament de Parets del 
Vallès 

8.840,00 € 3.536,00 € 5.304,00 € 13-14 

P0816200J 
Ajuntament de Pineda de 
Mar 

4.750,00 € 1.900,00 € 2.850,00 € 15-16 

P0817900D Ajuntament de Ripollet 2.660,00 € 1.064,00 € 1.596,00 € 17-18 

P0818600I Ajuntament de Sabadell 9.950,00 € 3.980,00 € 5.970,00 € 19-20 

P0819300E 
Ajuntament de Sant Adrià 
de Besòs 

6.200,00 € 2.480,00 € 3.720,00 € 21-22 

P0820400J 
Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès 

7.190,00 € 2.876,00 € 4.314,00 € 23-24 

P0820600E 
Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

1.270,00 € 508,00 € 762,00 € 25-26 

P0822100D 
Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

150,00 € 60,00 € 90,00 € 27-28 

P0823800H 
Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

2.530,00 € 1.012,00 € 1.518,00 € 29-30 

P0825900D 
Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

2.300,00 € 920,00 € 1.380,00 € 31-32 

P0827900B Ajuntament de Terrassa 7.270,00 € 2.908,00 € 4.362,00 € 33-34 

P0828400B Ajuntament de Tordera 2.830,00 € 1.132,00 € 1.698,00 € 35-36 

P0829500H 
Ajuntament de 
Vallgorguina 

790,00 € 316,00 € 474,00 € 37-38 

P0830100D 
Ajuntament de 
Viladecavalls 

2.530,00 € 1.012,00 € 1.518,00 € 39-40 
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NIF Ens 
Import 

concedit 
Anualitat 

2018 
Anualitat 

2019 

Operació 
Comptable 
1803005031 

/ posició 

P5809508D 
Mancomunitat de la Vall 
del Tenes 

9.780,00 € 3.912,00 € 5.868,00 € 41-42 

P0808500C 
Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

8.460,00 € 3.384,00 € 5.076,00 € 43-44 

P0819500J 
Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

5.690,00 € 2.276,00 € 3.414,00 € 45-46 

P0826300F 
Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

3.050,00 € 1.220,00 € 1.830,00 € 47-48 

P0805300A 
Ajuntament de 
Castellbisbal 

2.060,00 € 824,00 € 1.236,00 € 49-50 

P0810900A 
Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

1.670,00 € 668,00 € 1.002,00 € 51-52 

P0812200D 
Ajuntament de Molins de 
Rei 

3.990,00 € 1.596,00 € 2.394,00 € 53-54 

P0812300B 
Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

3.060,00 € 1.224,00 € 1.836,00 € 55-56 

P0826100J 
Ajuntament de Santa 
Susanna 

1.460,00 € 584,00 € 876,00 € 57-58 

P0828900A 
Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

320,00 € 128,00 € 192,00 € 59-60 

P0807200A 
Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat 

10.440,00 € 4.176,00 € 6.264,00 € 61-62 

P0820900I 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

1.840,00 € 736,00 € 1.104,00 € 63-64 

P0821000G 
Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

6.720,00 € 2.688,00 € 4.032,00 € 65-66 

P0809600J Ajuntament de Gualba 150,00 € 60,00 € 90,00 € 67-68 

P0810400B Ajuntament de la Llagosta 2.430,00 € 972,00 € 1.458,00 € 69-70 

P0820100F 
Ajuntament de Sant 
Celoni 

2.540,00 € 1.016,00 € 1.524,00 € 71-72 

P0819700F 
Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor 

1.830,00 € 732,00 € 1.098,00 € 73-74 

P0831000E 
Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

2.380,00 € 952,00 € 1.428,00 € 75-76 

P0813400I Ajuntament de Montmeló 1.830,00 € 732,00 € 1.098,00 € 77-78 

P0830700A 
Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

210,00 € 84,00 € 126,00 € 79-80 

P0814600C 
Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

1.470,00 € 588,00 € 882,00 € 81-82 

P0829700D 
Ajuntament de 
Vallromanes 

1.000,00 € 400,00 € 600,00 € 83-84 

P0830200B Ajuntament de Viladecans 2.150,00 € 860,00 € 1.290,00 € 85-86 
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NIF Ens 
Import 

concedit 
Anualitat 

2018 
Anualitat 

2019 

Operació 
Comptable 
1803005031 

/ posició 

P0813500F 
Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

11.020,00 € 4.408,00 € 6.612,00 € 87-88 

P0810500I 
Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

2.290,00 € 916,00 € 1.374,00 € 89-90 

P0811300C Ajuntament de Martorell 4.690,00 € 1.876,00 € 2.814,00 € 91-92 

P0829100G Ajuntament de Vacarisses 530,00 € 212,00 € 318,00 € 93-94 

P0806800I Ajuntament de Collbató 700,00 € 280,00 € 420,00 € 95-96 

P0805000G 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

3.310,00 € 1.324,00 € 1.986,00 € 97-98 

P0803300C 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

2.540,00 € 1.016,00 € 1.524,00 € 99-100 

P0808700I Ajuntament de La Garriga 3.720,00 € 1.488,00 € 2.232,00 € 101-102 

P0810000J 
Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

5.510,00 € 2.204,00 € 3.306,00 € 103-104 

P0813300A 
Ajuntament de Figaró-
Montmany 

150,00 € 60,00 € 90,00 € 105-106 

      
 

Totals 205.960,00 € 82.384,00 € 123.576,00 € 

  
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
revocació definitiva de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar 
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència per l’any 2017 (exp. núm. 
2017/6638).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
En data 29 de juny de 2017 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la convocatòria  i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de 
referència per a l’any 2017  (Número convocatòria 9243/2017) (registre d’acords 
332/2017). 
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En data 9 de novembre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
resoldre la convocatòria 9243/2017 destinada a finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència per a l’any 2017 (registre d’acords 610/17). 
 
En data 19 de juliol de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar la revocació inicial de les subvencions següents atorgades a:   
 
Núm. 
Operació 
comptable 

NIF Entitat Projecte 
Import 
Concedit 
2017 

1703004745.12 G66827643 Fundació Cívica 
Esperanzah 

Festival Esperanzah 8.000€ 

1703004745.14 B66250143 Ruva producciones, SLU Festival Acròbates 10.000€ 

 
concedides per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2017 (registre 
d’acords 372/18), les 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 28 de febrer de 
2018, ja que, malgrat els requeriments efectuats, l’entitat beneficiària no ha presentat 
la documentació justificativa, o bé, no ha esmenat els defectes de la documentació 
justificativa especificada a la convocatòria 9243/2017 
 
Una vegada habilitat el termini d’audiència establert a l’acord de la Junta de Govern 
núm. 372/2018, de 19 de juliol la Fundació Cívica Esperenzah presenta una nova 
justificació de la subvenció que substitueix a les anteriors, en data 10 d’agost. Una 
vegada revisada aquesta justificació es detecten vàries incorreccions que són 
requerides novament a l’entitat per a la seva subsanació. Finalment la Fundació Cívica 
Esperanzah presenta una nova justificació en data 16 d’octubre de 2018. 
 
Atès que Ruva Producciones, SLU no presenta cap al·legació durant el tràmit 
d’audiència. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 30, apartat 2, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
els articles 70.3, 71, 72 i 84 del Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol; així com els articles 38 a 40 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, regula la justificació de les subvencions i, concretament, la seva 
obligatorietat, la forma de justificació, el contingut del compte justificatiu i la 
comprovació de l’adequada justificació de la subvenció. 
 
Vist que l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicat 
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en el BOPB d’11 de juliol de 2018), que estableix que l’aprovació de la convocatòria i 
la concessió de subvencions en concurrència correspon a la Junta de Govern, per 
delegació de la Presidència i que, atès que la competència per a la revocació no esta 
delegada, correspon al mateix òrgan que ha aprovat la convocatòria, la revocació dels 
ajuts no justificats.  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. REVOCAR definitivament la subvenció concedida a:  
 

Núm. 
Operació 
comptable 

Núm. Operació 
comptable 
ajustament 
valor 

NIF Entitat Projecte 
Import 
Concedit 
2017 

1703004745.14 1803901524 B66250143 Ruva producciones, SLU Festival Acròbates 10.000€ 

 
Segon. DESESTIMAR les al·legacions i les justificacions presentades per la Fundació 
Cívica Esperenzah (NIF G66827643) d’acord amb l’informe tècnic emès per la 
Gerència de Serveis Cultura que es produeix a continuació: 
 

“En relació a la denegació a les al·legacions presentades per la Fundació Cívica 
Esperanzah amb motiu de la revocació de la subvenció de 8.000 € concedida mitjançant la 
convocatòria de festivals de referència de l’any 2017 (codi convocatòria 
201720175120009243). 
 
La Fundació Cívica Esperanzah va presentar una primera justificació amb data 26/02/2018. 
Pel que fa a l’apartat d’ingressos es declara un total de 172.894,58 €. En aquest apartat 
s’inclouen ingressos provinents per la venda d’entrades per valor de 42.136 €. Pel que fa a 
l’apartat de despeses es relaciona com a despesa executada per l’entitat per a la realització 
del festival un total de 130.758,58 €, però 42.138 € apareixen com una previsió de despesa 
no executada i es declara que es destinaran a donacions a diferents projectes solidaris que 
es donaran a conèixer el mes d’abril del 2018.  
 
Vista la justificació que presenta un superàvit molt superior a la subvenció atorgada, des de 
l’Oficina de Difusió Artística ens posem en contacte amb l’entitat per aclarir aquests fets. 
L’entitat ens fa saber que al llarg del mes d’abril faran les donacions i ens tornaran a 
justificar l’activitat ja amb la totalitat de la despesa realitzada. 
 
En data de registre 10/05/2018 tornen a presentar una segona justificació la qual modifiquen 
en alguns aspectes. Es declaren ingressos per valor de 155.538,99 € i despeses pel mateix 
valor, però les donacions segueixen apareixent com una previsió de despesa no realitzada, 
tot i que en aquesta justificació ja es concreta a quines entitats es faran les donacions i les 
quantitats. 
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Vista la justificació que presenta un superàvit molt superior a la subvenció atorgada i que les 
donacions no han estat realitzades es procedeix a fer una iniciació de revocació de la 
subvenció (de data 27/07/2018). 
 
Dins el termini establert per la revocació l’entitat fa arribar una sèrie d’al·legacions i presenta 
de nou el document justificatiu (data d’entrada a registre 10/08/2018). En aquesta justificació 
en el compte justificatiu ja no es fan constar els ingressos de les entrades venudes. L’entitat 
fa constar mitjançant un escrit del seu president que adjunten a la justificació, que no han fet 
constar les entrades ja que són enteses com una donació i per tant no són imputables a 
efectes de justificació econòmica. Però en el mateix escrit del president de l’entitat es fa 
constar que “en molts casos les entrades són gestionades per les entitats que reben el 
fons”. Vista l’ambigüitat de l’escrit es demana a l’entitat, mitjançant correu electrònic, que 
ens clarifiqui ens quins casos les entitats han gestionat les entrades, rebent l’ingrés 
directament, i ens quins casos els ingressos de les entrades han sigut gestionats 
directament per la Fundació. Així mateix es fa constar que si la Fundació ha rebut algun 
ingrés de les entrades, haurien de clarificar de quina quantitat exacta es tracta, i la data en 
que han transferit l’aportació de les entrades venudes a diferents entitats. 
 
En data 16/10/2018 tornen a presentar a través de la seu electrònica una nova relació de 
despeses la qual és incomplerta ja que falten fulls. Aporten també una sèrie de factures que 
abans no havien estat relacionades respecte el festival, algunes de les quals no es 
consideren que tinguin relació amb el mateix. Així mateix es relacionen també una sèrie de 
donacions, que no coincideixen exactament amb les que van declarar que farien en la 
justificació del 10 de maig, i que consten com a realitzades en data 1 de juny de 2017. 
 
Per tot l’exposat i amb la conformitat tècnica corresponent, es considera adient procedir a la 
revocació definitiva de la subvenció. 
 

Tercer. REVOCAR definitivament la subvenció concedida a : 
 

Núm. 
Operació 

comptable 

Núm. Operació 
comptable 
ajustament 

valor 

NIF Entitat Projecte 
Import 

Concedit 
2017 

1703004745.12 1803901525 G66827643 Fundació Cívica 
Esperanzah 

Festival Esperanzah 8.000€ 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord a les entitats interessades.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’empresa Mago Audio Visual Production, SL 
contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 
(Exp. núm. 2018/0006556).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 10 de maig de 2018, va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, per un import màxim de dos cents mil euros 
(200.000.- EUR). (Convocatòria 9943/2018) 
 
La clàusula 13 de l’esmentada convocatòria establia que la proposta de concessió de 
les subvencions seria elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La proposta formulada per l’òrgan col·legiat va estar formalitzada en la corresponent 
acta que es va celebrar el dia 6 de setembre de 2018. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 
2018 (registre d’acords 441/2018), va resoldre la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018. 
 
A l’apartat dispositiu tercer de l’acord de la Junta de Govern de data 27 de setembre 
de 2018 es desestima la sol·licitud presentada per Mago Audio Visual Production, SL 
(NIF B62903885) amb el projecte Cinema lliure a la platja per valoració més baixa, ja 
que han obtingut una puntuació inferior 55 punts. 
 
Atès que aquest acord va ser notificat a través de la plataforma electrònica E-NOTUM 
amb la posada a disposició del beneficiari el dia 9 d’octubre de 2018 i que fou 
acceptada el dia 9 d’octubre de 2018. 
 
A la notificació enviada s’establia que “Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini ‘un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació”.  
 
Atès que el termini de presentació del recurs de reposició finalitzava el dia 10 de 
novembre de 2018. 
 
Atès el recurs de reposició interposat per Mago Audio Visual Production, SL en data 5 
de novembre de 2018, dins del termini d’interposició. 
 
Atès l’informe tècnic emès per la Gerència de Serveis de Cultura, centre gestor de la 
convocatòria de subvencions. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Vist els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques referit als recursos administratius. 
 
Vist els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques referits al recurs potestatiu de reposició. 
 
Atès que correspon al mateix òrgan que va aprovar la resolució de la convocatòria 
número 9943/2018, la resolució del recurs de reposició. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 5 de novembre de 2018 
per l’empresa Mago Audio Visual Production, SL (NIFB62903885) d’acord amb 
l’informe tècnic emès per la Gerència de Serveis Cultura que es produeix a 
continuació: 
 

“En relació a les al·legacions presentades per Mago Audio Visual production S.L  respecte la 
resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 (Codi Convocatòria 
201820185120009943) mitjançant la qual va presentar una sol·licitud per al projecte Cinema 
lliure a la platja, que va ser desestimada per menor valoració amb una puntuació de 48 
punts sobre 100. 
 
L’esmentada entitat presenta una sol·licitud mitjançant la seu electrònica en data 5 de 
novembre de 2018 número d’entrada 1840046453, a la qual sol·liciten una revisió de la 
puntuació. 
 
Vista aquesta sol·licitud tot seguit es detalla la valoració realitzada del Festival Cinema lliure 
a la platja: 
 
Criteri a. Qualitat artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts). S’ha valorat: 
 

- Qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió de 
propostes de risc, s’han atorgat 9 punts del total de 15 que es podien obtenir en aquest 
criteri. S’ha considerat que té un bon nivell, sobretot pel que fa a la qualitat, a la 
professionalitat i la coherència, no tant en innovació ni propostes de risc ja que totes les 
propostes són peces ja estrenades als circuits audiovisuals. Al ser una convocatòria de 
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concurrència competitiva, en comparació amb altres projectes presentats, aquest tot i 
que té un bon nivell, no té la màxima valoració en aquests aspectes. 

 

- Volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts. 
 
S’han considerat les 7 sessions realitzades a Badalona, el Prat de Llobregat i Mataró, per la 
qual corresponen 3 punts tal i com indica la taula publicada a convocatòria: 
 

Nombre de 
funcions d’arts 
en viu o 
exposicions 

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

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 

- Trajectòria professional de la direcció artística, fins a 5 punts. 
 
S’han atorgat 4 punts sobre 5 que és gairebé la puntuació màxima. S’ha valorat que és 
portada a terme per un equip de professionals, tot i que no es concreten els noms ni la 
trajectòria concreta, motiu pel qual no s’ha atorgat la màxima puntuació. 
 
Criteri b. Abast i projecció territorial (fins a 20 punts). S’ha valorat : 
 

- S’ha atorgat 1 punt per cada municipi a on es realitza el festival excepte Barcelona ciutat 
(Badalona, el Prat de Llobregat i Mataró). No s’han obtingut punts pel fet de realitzar-se a 
petits municipis (menys de 5.000 habitants) ni per realitzar-se en zones amb baixa 
densitat de població, Total 3 punts sobre 12 punts. 

 

- Trajectòria del cicle o festival, s’han considerat les 7 edicions celebrades atorgant 2 
punts sobre 8 punts segons els barems establerts a la convocatòria: 

 

Nombre 
edicions 

Punts 

20 o més 8 

17-19 7 

14-16 5 

11 -13 4 

8- 10 3 

5-7 2 

2-4 1 
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Criteri c. Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 15 punts). S’ha valorat: 
 

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

 
En aquest punt s’ha considerat òptim que sobre la despesa total de l’esdeveniment:  

la despesa destinada a caixets o despeses artístiques sigui un d’40%  
la despesa destinada a comunicació sigui d’un 8% 
la despesa de personal sigui igual o inferior a un 20%  

 
En el pressupost presentat no hi ha despeses artístiques, i la despesa en drets d’exhibició 
representa un 2,5% 

La despesa destinada a comunicació és d’un 17%  
La despesa de personal és de 28,4% 

  
Per aquests motius s’han atorgat 3 punts sobre 8. 
 

- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, s’ha 
atorgat el màxim de 7 punts, seguint la taula publicada a la convocatòria: 

 

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

Igual o superior al 40% del pressupost total 7 punts 

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

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

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

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

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

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

 
Criteri d. Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 
públics (fins a 15 punts). S’ha valorat: 
 

- La incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, fins a 5 punts. 
 

S’han atorgat 0 punts en aquest criteri ja que a la sol·licitud no consta que es realitzin 
activitats o programes educatius com tallers de caire pedagògic, masterclass, i altres 
activitats de caire educatiu que aprofundeixin en el coneixement de l’àmbit del cicle o festival 
així com la col·laboració i/o participació d’escoles. 
 
A l’escrit que fa l’entitat presentant la seva al·legació defensa un seguit de tasques que fan 
en aquest àmbit (subtitulació de films en versió original, conscienciació de platges netes, 
estudiants en pràctiques) les quals no es consideren activitats educatives ni venien tampoc 
explicades a la sol·licitud original.  

 

- L’existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització comunitària, 
fins a 5 punts. 
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S’ha atorgat 1 punt en aquest criteri. S’ha valorat que es projecten curtmetratges d’altres 
festivals i associacions locals. En aquest punt també es valoraven activitats o programes 
socials de dinamització comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat 
així com el treball transversal amb altres entitats o institucions de les quals no hi ha res 
explicat en l’apartat corresponent de la sol·licitud. 
 
A l’escrit que fa l’entitat presentant la seva al·legació defensa que col·laboren amb 
l’Ajuntament i la comissió de festes de Mataró. Aquest aspecte no venia explicat a la 
sol·licitud original, per la qual cosa no es va valorar. 
 

- La dinamització de públics, fins a 5 punts. 
 

S’han atorgat 2 punts sobre 5 en aquest criteri. S’ha valorat l’acció TRIA i el fet que es faci 
programació específica per a públic familiar. Tot i que es parla de que els directors venen a 
presentar les seves obres aquest aspecte queda especificat de forma molt general i no 
queda concretat en el programa, especificant quines sessions i quins directors van a 
presentar les obres, i per tant no s’ha valorat. En aquest apartat es valorava també activitats 
paral·leles, polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per determinats 
col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics de les 
quals no hi ha res explicat en l’apartat corresponent de la sol·licitud. 
 
Criteri e. Potenciar la comunicació (fins a 10 punts). S’ha valorat: 
 

- L’existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts  

- Disposar de web pròpia del cicle o festival i us de xarxes socials, fins a 5 punts. 
 
En aquest criteri s’ha atorgat la puntuació màxima de 10 punts. 
 
Criteri f. Especialització i foment de la producció (fins a 10 punts). S’ha valorat: 
 
- L’especialització del cicle o festival, fins a 5 punts 
 
S’han atorgat 3 punts sobre 5, és un festival de cinema però no és especialitzat en cap 
gènere o temàtica específica. 
 

- El foment de la producció o coproducció, fins a 5 punts 
 
S’ha atorgat 1 punt sobre 5, pel fet de mostrar produccions d’altres festivals però no és un 
festival que realitzi produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la producció 
mitjançant residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, que es el 
que es valorava en aquest apartat. 
 
Per tot l’exposat i amb la conformitat tècnica corresponent, no es considera adient fer cap 
canvi en la puntuació atorgada.” 

 
Segon. NOTIFICAR el present acord a Mago Audio Visual Production, SL.” 
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56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 
recurs de reposició interposat per l’empresa Associació Cultural Santa 
Florentica contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de 
l’any 2018 (Exp. núm. 2018/0006556).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 10 de maig de 2018, va 
aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2018, per un import màxim de dos cents mil euros 
(200.000.- EUR). (Convocatòria 9943/2018) 
 
La clàusula 13 de l’esmentada convocatòria establia que la proposta de concessió de 
les subvencions seria elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord amb allò 
previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
La proposta formulada per l’òrgan col·legiat va estar formalitzada en la corresponent 
acta que es va celebrar el dia 6 de setembre de 2018. 
 
La Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 
2018 (registre d’acords 441/2018), va resoldre la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2018. 
 
A l’apartat dispositiu tercer de l’acord de la Junta de Govern de data 27 de setembre 
de 2018 es desestima la sol·licitud presentada per l’Associació Cultural Santa 
Florentina (NIF G65171134) amb el projecte XX Festival de Música clàssica de Santa 
Florentina per valoració més baixa, ja que han obtingut una puntuació inferior 55 punts. 
 
Atès que aquest acord va ser notificat a través de la plataforma electrònica E-NOTUM 
amb la posada a disposició del beneficiari el dia 9 d’octubre de 2018 i que fou 
acceptada el dia 10 d’octubre de 2018. 
 
A la notificació enviada s’establia que “Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini ‘un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació”.  
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Atès que l’Associació Cultura Santa Florentina va presentar a través del registre 
electrònic de la Diputació recurs de reposició en data 12 de novembre de 2018. 
 
Atès l’informe tècnic emès per la Gerència de Serveis de Cultura, centre gestor de la 
convocatòria de subvencions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist els articles 112 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques referit als recursos administratius. 
 
Vist els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques referits al recurs potestatiu de reposició. 
 
Atès que correspon al mateix òrgan que va aprovar la resolució de la convocatòria 
número 9943/2018, la resolució del recurs de reposició. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en 
concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR el recurs de reposició interposat el dia 12 de novembre de 
2018 pel Sr. Carles Hartmann en representació de l’Associació Cultura Santa 
Florentina (NIF G65171134), d’acord amb l’informe tècnic emès per la Gerència de 
Serveis Cultura que es produeix a continuació: 

 
“En relació a les al·legacions presentades per l’Associació Cultural Santa Florentina  
respecte la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 (Codi 
Convocatòria 201820185120009943) mitjançant la qual va presentar una sol·licitud per al 
projecte XX festival de música clàssica de Santa Florentina, que va ser desestimada per 
menor valoració amb una puntuació de 44 punts sobre 100. 
 
L’esmentada entitat presenta una sol·licitud, mitjançant la seu electrònica en data 12 de 
novembre de 2018 número d’entrada 1840047281, a la qual interposen recurs de reposició 
d’acord amb les al·legacions següents: 
 
Primera: no estan d’acord amb la puntuació obtinguda en el criteri de valoració d) Grau de 
desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de públics (fins a 15 
punts) en el qual no se’ls ha assignat cap punt. 
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L’entitat al·lega que té una política de dinamització de públic i aplica polítiques de preus com 
descomptes i invitacions. Aquests aspectes no venien explicats a la sol·licitud original. 
L’apartat 9 de la sol·licitud (Desenvolupament d’activitats educatives, dinamització 
comunitària i de públics) està buida de contingut i no s’adjunta cap informe ni memòria del 
festival que expliqui cap d’aquestes actuacions, per la qual cosa no es va poder valorar 
aquest criteri. 
 
Segona: no estan d’acord amb la puntuació obtinguda en el criteri de valoració e) Potenciar 
la comunicació (fins a 10 punts), en el qual s’han obtingut 4 punts.  
 
En aquest criteri s’ha valorat:   
 
a) L’existència i coherència d’un pla de comunicació, apartat en qual s’han atorgat 2,5 punts 

del total de 5 punts que es podien obtenir. En la sol·licitud presentada es relacionen 
accions de comunicació però no adjunten cap pla de comunicació específic. Les accions 
de comunicació que descriuen estan totes basades en la inversió publicitària en els 
mitjans tradicionals. No es fa menció de cap estratègia de premsa amb els mitjans 
informatius, tals com organització de roda de premsa, atenció als mitjans, entrevistes, 
reportatges, etc. 

 
b) Disposar de web pròpia del cicle o festival i ús de xarxes socials, apartat en qual s’han 

atorgat 1,5 punts del total de 5 punts que es podien obtenir. En aquest apartat es valora 
la web del festival, però es penalitza el fet de no disposar de xarxes socials. 

 
Tercera: no estan d’acord amb la puntuació obtinguda en el criteri de valoració a) Qualitat 
artística i el volum de programació artística (fins a 30 punts), en el qual s’han obtingut 14 
punts.  
 
En aquest criteri s’ha valorat:   
 
a) La qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió de 

propostes de risc, s’han atorgat 9 punts del total de 15 que es podien obtenir en aquest 
apartat. S’ha considerat que té un bon nivell, sobretot pel que fa a la qualitat, a la 
professionalitat i la coherència. Pel que fa a innovació s’ha valorat que s’introdueixen 
joves talents. Al ser una convocatòria de concurrència competitiva, en comparació amb 
altres projectes presentats, aquest tot i que te un bon nivell, no te la màxima valoració en 
aquests aspectes. 

 
b) Volum de programació de propostes artístiques, fins a 10 punts. S’han considerat les 9 

actuacions especificades al programa que van adjuntar a la sol·licitud, per les quals 
corresponen 5 punts tal i com indica la taula publicada a convocatòria: 

 

Nombre de funcions d’arts 
en viu o exposicions 

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

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 
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Nombre de funcions d’arts 
en viu o exposicions 

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

Punts 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 
c) Trajectòria professional de la direcció artística, fins a 5 punts, apartat en el qual no se’ls 

ha assignat cap punt. L’entitat al·lega que aquest festival compta amb la direcció artística 
de Carles Hartmann amb una trajectòria professional de més de 20 anys. Aquest aspecte 
no venia explicitat a la sol·licitud original. L’apartat 5 de la sol·licitud (Organització del 
cicle o festival) només esmentava “tot el dirigeix el president” però no s’especificava el 
nom ni s’adjuntava cap currículum de la seva trajectòria professional, per la qual cosa 
aquest apartat no es va poder valorar.” 

 

Segon. NOTIFICAR el presents acord a l’ l’Associació Cultura Santa Florentina.” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar els 
errors materials de l’acord 552/2018, adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de novembre de 2018, en el marc de 
la convocatòria núm. 9753, per al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al període 2016-2018, 
d’acord amb l’informe d’instrucció de data 29 de novembre de 2018 (exp. núm. 
2018/5392).- 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, ha aprovat 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 
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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. Per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 8 de 

novembre de 2018, s’ha resolt l’esmentada convocatòria i s’ha aprovat la concessió 
de subvencions a favor dels ens locals de la província que són titulars o que 
gestionen llars d’infants creades mitjançant conveni amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que estan inscrites al registre de 
centres corresponent.  

 
3. L’esmentat acord s’ha fet públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, de data 13 de novembre de 2018. 
 
4. Els dies posteriors a la publicació, coincidint amb el termini de 7 dies hàbils per a 

efectuar l’acceptació, alguns ens locals han contactat amb el Servei de Suport 
Municipal per advertir que hi ha algun error en l’import que se’ls hi ha concedit. 
Aquest avís ha obligat a efectuar una revisió acurada de la fase d’instrucció 
efectuada per aquest centre gestor i a realitzar un nou anàlisi individualitzat i 
exhaustiu de totes les sol·licituds presentades a la convocatòria, que ha conclòs 
amb l’informe tècnic de data 29 de novembre de 2018. 

 
5. Com a resultat d’aquesta revisió, s’han identificat els errors que han estat 

comunicats pels ens locals que se n’havien adonat, així com d’altres errors que 
s’han detectat d’ofici. En tots el casos però, es tracta d’errors en la consignació del 
nombre d’alumnes assignats, tant en la línia 1 com en la línia 2, que inevitablement 
han ocasionat un error en el càlcul de l’import de la concessió, tant a l’alça com a la 
baixa. 

 
6. L’òrgan instructor ha emès informe tècnic de data 29 de novembre de 2018, en el 

que constata, identifica i quantifica els errors comesos en la fase d’instrucció així 
com els ens locals afectats, i eleva la proposta de rectificació de la concessió a 
l’òrgan concedent. El contingut de l’informe tècnic esmentat és el següent: 

 
“INFORME MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
PRESENTADES EN EL MARC DEL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 9753/18 PER 
AL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT MUNICIPAL, LÍNIA 
1 I LÍNIA 2 PEL PERÍODE 2016-2018. 
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a) Antecedents 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de Juliol de 2018, va 
aprovar la convocatòria 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 (codi 
de la convocatòria: 201820185120009753). 
 
Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el 
d’afavorir l’accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d’educació 
infantil als infants, promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat 
d’oportunitats, educació inclusiva i equitat. Així mateix, es reconeix l’especial esforç 
econòmic que realitzen alguns municipis per mantenir actiu el seu servei d’escola bressol, 
destinant més recursos allà on és més necessari. 
 
A fi de donar continuïtat als objectius de la Gerència, per a aquest any, el pressupost màxim 
que s’ha destinat per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de TRETZE MILIONS TRES-CENTS MIL EUROS (13.300.000,00 €), per 
les quanties següents: 
 

 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 €) 

 

 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 €)  

 
La resolució de la convocatòria va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) 
el 13 de novembre de 2018, i durant els dies posteriors, coincidint amb el termini de 7 dies 
hàbils per a efectuar l’acceptació, alguns ens locals s’han posat en contacte amb el Servei 
de Suport Municipal per advertir que hi havien detectat algun error en l’import que se’ls hi 
havia estat concedit.  
 
b) Errors evidenciats  
 
Com a resultat d’aquest advertiment s’ha efectuat un anàlisi exhaustiu de totes les 
sol·licituds rebudes en aquesta convocatòria. Fruit d’aquesta revisió, s’ha constatat que 
durant la fase d’instrucció es van produir diversos errors en la consignació del nombre 
d’alumnat equivalent, tant en la línia 1 com en la línia 2, que inevitablement han ocasionat 
errors en el càlcul de l’import a concedir. A continuació s’exposen els errors i els ens locals 
que han resultat afectats: 
 

b.1) Línia 1: destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal pel 
finançament del curs 2016-2017 
 
La quantia d’aquesta línia s’ha distribuït en funció del nombre d’alumnat equivalent del curs 
2016-2017, d’acord amb les dades que ja van ser acreditades en el marc de la convocatòria 
9043/17 (AJG 171/17). D’acord amb les bases específiques, l’import màxim de subvenció 
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per alumnat equivalent no podia ser superior a 875 €, sumant les quanties obtingudes en 
aquesta convocatòria i les obtingudes en la convocatòria 9043/17.  
 
Així doncs, els ens locals que ja havien acreditat les dades de l’alumnat equivalent del curs 
2016-2017 havien obtingut la quantitat de 515,90 € per plaça, i amb aquesta convocatòria 
han obtingut 353,60 € per plaça, per tant, aquest import completa un import unitari de 
869,50 € (cal dir que els càlculs mitjançant l’aplicació excel s’han efectuat amb 12 dígits 
essent la quantitat exacta de 353,595176252319) 
 

L’error constatat en aquesta línia ha estat el número de l’alumnat equivalent que s’ha 
considerat per a efectuar els càlculs. 
 

 Ajuntament de Les Masies de Voltregà 
 

L’import concedit en l’actual convocatòria es va calcular en base a 6 alumnes equivalents, i 
la instrucció va reflectir el càlculs d’aquesta manera: 
 

Alumnat 
equivalent  

Convocatòria 
09043/17 

Import per Línia 1 

6,00 3.095,43 € 2.121,57 € 

 

No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 53,2, per tant, manca incorporar en els càlculs un nombre 
addicional de 47,2 alumnes. La quantia que cal ampliar a la concessió inicial és la de 
16.689,69 €: 
 

 
Import per 
plaça 

Nombre de 
places 

Quantitat 
total 

Total a assignar 353,60 € 47,2 16.689,69 € 

 

 Ajuntament de Pineda de Mar 
 

L’import concedit en l’actual convocatòria es va calcular en base a 115 alumnes equivalents 
i la instrucció va reflectir el càlculs d’aquesta manera: 
 

Alumnat 
equivalent 

Convocatòria 
09043/17 

Import per Línia 1 

115 59.329,06 € 40.663,68 € 

 

No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 222, per tant, manca incorporar en els càlculs un nombre 
addicional de 107 alumnes. La quantia que cal ampliar a la concessió inicial és la de 
37.834,68 € : 
 

 
Import per 
plaça 

Nombre de 
places 

Quantitat 
total 

Total a assignar 353,60 € 107 37.834,68 € 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 
 

L’import concedit en l’actual convocatòria es va calcular en base a 63,6 alumnes 
equivalents, i la instrucció va reflectir el càlculs d’aquesta manera: 
 

Alumnat 
equivalent 

Convocatòria 
09043/17 

Import per Línia 1 

63,6 32.811,55 € 22.488,65 € 

 
No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 31,8, per tant, els càlculs efectuats han superat en 11.244,33 € 
l’import que s’ha de concedir. La quantia que cal revocar de la concessió inicial és la de 
11.244,33 €. 
 

 
Import per 
plaça 

Nombre de 
places 

Quantitat total 

Total a assignar 353,60 € 31,8 -11.244,33 € 

 
b.2) Línia 2: destinada al foment de l’escolarització bressol municipal pel    
finançament del curs 2017-2018 
 
La determinació de l’import a concedir en aquesta línia s’ha distribuït en aplicació dels 
següents criteris: 
 
1. Criteri 1 per establiment de centres bressol municipals, a raó de 1.000 € per ens local 

que reuneixi aquesta condició 
2. Criteri 2 en funció de l’esforç de despesa municipal en escolarització bressol 
3. Criteri 3 per la presència de polítiques actives de foment de l’escolarització bressol, a raó 

de 3.000 € per ens local que compleixi aquesta condició 
4. Criteri 4 en funció del volum i de les condicions de l’alumnat bressol municipal del curs 

2017-2018 
  
De la mateixa manera que l’error de la línia 1 s’ha produït perquè el número d’alumnes 
equivalents considerats a efectes dels càlculs era erroni, en aquesta línia 2 s’ha detectat el 
mateix problema, amb la diferència que es tracta d’una dada que intervé només en el càlcul 
de dos criteris, el 2 i el 4 i que la informació relativa a les dades de l’alumnat equivalent s’ha 
informat amb la presentació de les sol·licituds d’aquesta convocatòria. En canvi, l’import 
assignat als criteris 1 i 3 corresponen a una quantitat fixa, que s’assigna de forma lineal 
quan es reuneixen les condicions (base específica 13 de la convocatòria) 
 
Cal recordar també que els números finals estan arrodonits a 2 dígits però els càlculs 
exactes s’han efectuat amb taules excel de 12 dígits. 

 

 Ajuntament de Font-rubí 
 
L’import concedit per aplicació del criteris indicats ha estat el següent, tenint en compte el 
nombre de 16 alumnes equivalents: 
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Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total línia 2 

1.000,00 € 244,96 € 1.445,08 € 1.261,98 € 3.952,02 € 

 
No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 26, per tant, manca incorporar en els càlculs un nombre 
addicional de 10 alumnes. Així doncs, s’ha vist afectat l’import assignat als criteris 2 i 4, que 
cal ampliar respecte a la concessió inicial en un import de 941,84 € : 
 
 

Criteri 1   0,00 € 

Criteri 2 15,31 € 10 alumnes 153,10 € 

Criteri 3   0,00 € 

Criteri 4 78,87 € 10 punts 788,74 € 

Total a assignar   941,84 € 

 

 Ajuntament de La Torre de Claramunt 
 
L’import concedit per aplicació del criteris indicats ha estat el següent, tenint en compte el 
nombre de 23,4 alumnes equivalents: 
 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 
Total línia 
2 

1.000,00 € 358,25 € 1.445,08 € 1.845,65€ 4.648,98 € 

 
No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 38,8, per tant, manca incorporar en els càlculs un nombre 
addicional de 15,4 alumnes. Així doncs, s’ha vist afectat l’import assignat als criteris 2 i 4, 
que cal ampliar respecte a la concessió inicial en un import de 1.450,43 €: 
 

Criteri 1   0,00 € 

Criteri 2 15,31 € 15,4 alumnes 235,77 € 

Criteri 3   0,00 € 

Criteri 4 78,87 € 15,4 punts 1.214,66 € 

Total a assignar   1.450,43 € 

 

 Ajuntament de Pineda de Mar 
 
L’import concedit per aplicació del criteris indicats ha estat el següent, tenint en compte el 
nombre de 107 alumnes equivalents: 
 

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total línia 2 

1.000 € 545,70 € 1.445,08 € 11.909,97 € 14.900,75 € 

 
No obstant, la informació que conté la sol·licitud de subvenció indica que el número 
d’alumnes equivalent és de 214 per tant, manca incorporar en els càlculs un nombre 
addicional de 107 alumnes. Així doncs, també s’ha vist afectat l’import assignat als criteris 2 
i 4, que cal ampliar respecte a la concessió inicial en un import de 12.613,41€: 
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Criteri 1    0,00 € 

Criteri 2  5,10 € 
107 
alumnes  545,70 € 

Criteri 3    0,00 € 

Criteri 4  78,87 € 153 punts  12.067,71 € 

Total a assignar   12.613,41 € 

 
c) Propostes de modificació:  
 
Els errors detectats en la concessió de la convocatòria del finançament de les escoles 
bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona pel període 2016-2018 són 
fruit d’errors materials de transcripció, que s’han pogut determinar objectivament, i que és 
necessari regularitzar sense perjudicar els interessos de tercers.  
 
A la vista dels fets exposats l’òrgan instructor PROPOSA efectuar les rectificacions 
següents, incrementant o disminuint la quantia assignada inicialment d’acord amb la 
següent taula:  

 
7. La modificació dels imports de l’acord de concessió respecte a aquests cinc 

ajuntaments s’efectua per causes imputables a l’administració, en el marc de la 
concurrència, i sense que suposi un perjudici als interessos de tercers.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú, en virtut del qual les administracions públiques podran rectificar en qualsevol 
moment els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes. 

 
2. L’art 75 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, en 

virtut del qual l’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir el respecte ple als principis de contradicció i d’igualtat dels interessats 
en el procediment.  

 
3. L’article 35 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 

NIF Ens 
Places  
16-17 

Places  
17-18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació 
total 

P0808400F Aj. Font-rubí  10  941,84 € 941,84 € 

P0811600F 
Aj Les Masies 
de Voltregà 

47,2  16.686,69 €  16.686,69 € 

P0816200J 
Aj. Pineda de 
Mar 

107 107 37.834,68 € 12.613,41 € 50.448,09 € 

P0828600G 
Aj. Torre de 
Claramunt 

 15,4  1.450,43 € 1.450,43 € 

P0824600A 
Aj. Santa 
Eugènia de 
Berga 

-31,8  -11.244,33€  -11.244,33€ 

TOTALS   43.277,04 € 15.005,68 € 58.282,72 €” 
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Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017, estableix que la resolució 
de concessió pot ser objecte de modificació en els mateixos termes que recull 
l’article 25 de l’Ordenança. 

 
4. L’article 48 de l'Ordenança, estableix el procediment de revocació total o parcial de 

les subvencions i que es pot iniciar d’ofici.  
 
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la 
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE 
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió 
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
6. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 

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

A C O R D S 
 
Primer. RECTIFICAR l’error material de l’acord primer del dictamen aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 8 de novembre de 2018 (AJG 
552), que aprova la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
9753, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la 
demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, d’acord amb l’informe d’instrucció 
de data 29 de novembre de 2018, a fi d’incrementar el número de places consignades i 
la seva assignació econòmica equivalent dels ajuntaments següents, i en 
conseqüència APROVAR l’increment de la concessió, de forma directa, de les 
següents subvencions: 

 

NIF Ens 
Places  
16/17 

Places 
17/18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació  
total 

P0808400F Aj. de Font-rubí  10  941,84 € 941,84 € 

P0811600F 
Aj. de les Masies 
de Voltregà 

47,2  16.686,69 €  16.686,69 € 

P0816200J 
Aj. de Pineda de 
Mar 

107 107 37.834,68 € 12.613,41 € 50.448,09 € 

P0828600G 
Aj. de la Torre de 
Claramunt 

 15,4  1.450,43 € 1.450,43 € 
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Segon. RECTIFICAR l’error material de l’acord primer del dictamen aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 8 de novembre de 2018 (AJG 
552), que aprova la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
9753, per al finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la 
demarcació de Barcelona, pel període 2016-2018, d’acord amb l’informe d’instrucció 
de data 29 de novembre de 2018, a fi de reduir el número de places consignades i la 
seva assignació econòmica equivalent de l’ajuntament següent, i en conseqüència 
APROVAR inicialment la revocació de la següent subvenció: 

 
Tercer. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils a l’ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga, a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquests acords, per tal 
que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, aquesta revocació esdevindrà definitiva. 
 
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de SEIXANTA-NOU MIL CINC-CENTS 
VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS (69.527,05 €) que es destina a l’increment 
de la concessió de les subvencions esmentades, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/46200 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2018, d’acord amb les quanties i línies següents: 
 
o Línia 1, destinada al sosteniment del servei d’escola bressol municipal, pel 

finançament del curs 2016-2017, per un import cinquanta-quatre mil cinc-cents vint-
i-un euros amb trenta-set cèntims (54.521,37€). 
 

o Línia 2, destinada al foment de l’escolarització bressol municipal, pel finançament 
del curs 2017-2018, per un import de quinze mil cinc euros amb seixanta-vuit 
cèntims (15.005,68 €).   

 
Cinquè. Per a l’efectivitat de la concessió d’aquestes subvencions, és necessari que 
els ens destinataris manifestin expressament la seva acceptació en el termini de 7 dies 
hàbils a partir de la notificació d’aquests acords.  
 
Una vegada presentada l’acceptació per l’ens beneficiari, es realitzarà un pagament 
avançat equivalent al 80% de l’import concedit.  
 
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. 
 

NIF Ens 
Places  
16/17 

Places 
17/18 

Assignació 
Línia 1 

Assignació 
Línia 2 

Assignació  
total 

P0824600A 
Aj. de Santa 
Eugènia de Berga 

-31,8  -11.244,33€  -11.244,33€ 
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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 aquestes concessions de subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords als ajuntaments de Font-rubí, les Masies de 
Voltregà, Pineda de Mar, la Torre de Claramunt i Santa Eugènia de Berga.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a. 
(exp. núm. 2014/8264).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per Dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en 

sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014 (ref. reg. AJG 790/14), es va 
aprovar el Conveni de col·laboració número 1668/14, de data 29 de desembre de 
2014, signat entre la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (Micro, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament del Programa Accelera el 
Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a., amb un pressupost estimatiu per cada edició de 
cent setanta-dos mil cinc-cents setanta euros (172.570,00 €) fent un pressupost 
total de cinc-cents disset mil set-cents deu euros (517.710,00 €), amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries que es detallen en el quadre següent: 

 

Any Aplicació pressupostària Import 

2015 G/30103/433A0/48900 48.496,00 € 

2016 G/30103/433A0/48900 175.845,00 € 

2017 G/30103/43300/48900  172.570,00 € 

2018 G/30103/43300/48900 120.799,00 € 

 TOTAL 517.710,00 € 
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2. D’acord amb el que s’especifica a l’Acta de la reunió del Comitè de Seguiment, de 
data 20 de desembre de 2016, es va aprovar la liquidació de la 4a. edició, de la qual 
va resultar un superàvit de divuit mil set-cents cinquanta-vuit euros (18.758,00 €). 

 
3. L’esmentat superàvit de divuit mil set-cents cinquanta-vuit euros (18.758,00 €) es va 

distribuir proporcionalment en els termes previstos al conveni, arrodonint els 
decimals: 

 
- Diputació de Barcelona (75%):  14.068,00 euros 
- PIMEC (25%): 4.690,00 euros  

 
4. Així mateix, tal i com consta a l’anteriorment citada Acta de la reunió del Comitè de 

Seguiment, es va acordar incorporar al pressupost previst per a la 5a. edició el 
referit superàvit, amb la qual cosa el pressupost total per a l’edició va passar a ser 
de dos-cents setanta-nou mil cent dos euros (279.102,00 €), sense que això 
suposés cap canvi en l’estructura total pressupostada en el conveni, que regula les 
edicions 4a., 5a. i 6a. del Programa Accelera el Creixement, en la seva totalitat. 

 
5. D’acord amb el que s’especifica a l’Acta de la reunió del Comitè de Seguiment, de 

data 30 d’octubre de 2017, es va aprovar la liquidació de la 5a. edició, de la qual va 
resultar un superàvit de trenta-sis mil cinc-cents disset euros (36.517,00 €). 

 
6. L’esmentat superàvit de trenta-sis mil cinc-cents disset euros (36.517,00 €) es va 

distribuir proporcionalment en els termes previstos al conveni, arrodonint els 
decimals: 

 
- Diputació de Barcelona (75%):  27.387,00 euros 
- PIMEC (25%): 9.130,00 euros  

 
7. D’acord amb el que s’especifica a l’Acta de la reunió del Comitè de Seguiment, de 

data 16 de novembre de 2017, es va acordar incorporar al pressupost previst per a 
la 6a. edició el referit superàvit, amb la qual cosa el pressupost total per a l’edició va 
passar a ser de dos-cents noranta-sis mil vuit-cents seixanta-un euros (296.861,00 
€), sense que això suposés cap canvi en l’estructura total pressupostada en el 
conveni, que regula les edicions 4a., 5a. i 6a. del Programa Accelera el Creixement, 
en la seva totalitat.  

 
8. D’acord amb el que s’especifica a l’Acta de la reunió del Comitè de Seguiment, de 

data 25 d’octubre de 2018, es va aprovar la liquidació de la 6a. edició, de la qual va 
resultar un superàvit de trenta-dos mil vuit-cents quaranta-nou euros (32.849,00€). 

 
9. L’esmentat superàvit de trenta-dos mil vuit-cents quaranta-nou euros (32.849,00€) 

es va distribuir proporcionalment en els termes previstos al conveni, arrodonint els 
decimals: 
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- Diputació de Barcelona (75%):  24.636,00 euros 
- PIMEC (25%): 8.213,00 euros 

 
10. En relació a l’import de l’aportació prevista per part de la Diputació de Barcelona, i 

d’acord amb l’informe de pagament de la darrera aportació efectuada per aquesta 
Corporació, emès amb data 9 de novembre de 2018, resulta un saldo sobrant de 
vint-i-quatre mil sis-cents trenta-sis euros (24.636,00 €). Aquest import resulta del 
desglossament de la despesa efectuada especificada en el quadre següent: 
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Aportació estimada
Aportació  €

Fase 1

Aportació  €

Fase 2

Aportació  €

Fase 3

Aportacions 

acumulades €

Superàvit € 

4a edició

172.570,00 30.000,00 80.000,00 48.502,00 158.502,00 14.068,00

Informes de pagament 14/03/2016 29/07/2016 20/12/2016

Operacions comptables 1604008973
1604033881

1604033882
1604053403

Aportació estimada i 

superàvit 4a edició

Aportació  €

Fase 1

Aportació  €

Fase 2

Aportació  €

Fase 3

Aportacions 

acumulades €

Superàvit € 

5a edició

172.570,00

14.068,00
30.000,00 80.000,00 49.251,00 159.251,00 27.387,00

Informes de pagament 25/07/2017 19/09/2017 13/12/2017

Operacions comptables 1704035852
1704040843

1704040844
1704055630

Aportació estimada i 

superàvit 5a edició

Aportació  €

Fase 1

Aportació  €

Fase 2

Aportació  €

Fase 3

Aportacions 

acumulades €

Superàvit € 

6a edició

172.570,00

27.387,00
30.000,00 80.000,00 65.321,00 175.321,00 24.636,00

Informes de pagament 18/12/2017 26/07/2018 09/11/2018

Operacions comptables 1704055949
1804034626

1804034627
1804047801

4a Edició Accelera el Creixement

5a Edició Accelera el Creixement

6a Edició Accelera el Creixement

Aportació estimada 

edicions 4a, 5a i 6a

Aportació realitzada 

edicions 4a, 5a i 6a

Saldo sobrant 

edicions 4a, 5a i 6a

517.710,00 493.074,00 24.636,00
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11. Per tot l’exposat, el Servei de Teixit Productiu de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local, ha proposat favorablement l’aprovació de la liquidació del saldo 
sobrant del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC per 
al desenvolupament del programa Accelera el Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a., 
per un import de vint-i-quatre mil sis-cents trenta-sis euros (24.636,00 €), que 
genera una economia a favor de la Diputació de Barcelona pel citat import i un 
saldo nul per al creditor, a reintegrar a l’aplicació pressupostària 
G/30103/43300/48900. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de 
9 de juliol de 2018 (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 liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a., d’acord 
amb l’especificat a la part expositiva i en els termes que figuren en el quadre següent: 
 

Objecte del conveni 
Aportació 
estimada 

Aportació 
realitzada 

Saldo 
sobrant 

Operació 
comptable -
Ajustament de 
valor negatiu 

Desenvolupament del Programa 
Accelera el Creixement, edicions 
4a., 5a. i 6a. 

517.710,00 € 493.074,00 € - 24.636,00 € 1803901443 

 
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya).” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’aportació per al període de desembre de 2018 a novembre de 2019 per fer front 
a les obligacions del conveni de col·laboració per a la implantació del programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, 
signat entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona en data 4 de setembre de 2017 (exp. Núm. 
2016/11624).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 4 de setembre de 2017 (Registre de convenis 698/17) es va signar el 

conveni de col·laboració per treballar en la implantació del programa “Compromís 
per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona entre la Diputació de 
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, que té una vigència fins el 30 de novembre de 2019. Aquest conveni va 
ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió de 22 de 
desembre de 2016 (registre d’acords 717/16) i posteriorment modificat en data 25 
de maig de 2017 (registre d’acords 231/17). 

 
2. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent conveni, l’assignació de 

recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència, les parts decidiran en la 
reunió de la Comissió de Seguiment l’import que destinarà la Diputació de 
Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada un dels períodes.  

 
La Comissió de Seguiment es va reunir en data 18 d’octubre de 2018 on es va 
decidir la continuïtat de les actuacions necessàries per a la implantació del 
programa “Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona 
ja previstes en el conveni i es va fixar en 150.000 € l’import que la Diputació de 
Barcelona destinarà per finançar les despeses que es produeixin en la implantació 
del programa.  

 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. FIXAR l’aportació al període de desembre de 2018 a novembre de 2019, en la 
quantia de cent-cinquanta mil euros (150.000 €), per fer front a les obligacions del 
conveni de col·laboració per a la implantació del programa “Compromís per a la 
sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona signat entre la Diputació de 
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Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona 
formalitzat en data 4 de setembre de 2017. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000 €), distribuït de la manera següent: 
 
- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901 del vigent 

pressupost, la quantitat de seixanta-sis mil euros (66.000 €). 
- amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/48901 del pressupost de 

l’exercici 2019, la quantitat de vuitanta-quatre mil euros (84.000 €), condicionat a 
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2019, i a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
Tercer. DECLARAR la pluriannualitat de la despesa. 
 
Quart. ESTABLIR que la despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de 
desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019 i s’haurà de justificar com a màxim del 
dia 30 de novembre de 2019 fins el dia 10 de desembre de 2019 mitjançant la 
presentació, d’acord amb el punt cinquè del conveni, del compte justificatiu amb 
aportació de justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació 
justificativa del compliment de les condicions imposades en el conveni, així com de les 
activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria justificativa del cost de 
l’activitat utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona.” 
 
60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Maresme (exp. 
núm. 2016/6944).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern  de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm. 

329/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.  
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2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a 
l’any 2017 distribuïts en els conceptes següents:  

 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   79.854,37 € 

Factor de gestió    19.197,64 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 119.052,01 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme ha presentat la 

darrera justificació en la que s’evidencia que no ha complert amb el factor de 
reunions amb tècnics, reunions amb sector privat, formacions, total alumnes formats 
i empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest 
motiu s’han disminuït proporcionalment els criteris no assolits. Per això, cal reduir 
en 6.827,39 € l’import fixat inicialment en 19.197,64 € passant a fixar-se en 
12.370,25 € quedant fixada l’aportació anual en 112.224,62 €. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. Reduir en la quantitat de sis mil vuit-cents vint-i-set euros i trenta-nou cèntims 
(6.827,39 €) l’aportació fixada per a l’any 2017 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acord núm. 329/17) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del 
Maresme, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent dotze mil dos-cents 
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vint-i-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (112.224,62 €), d’acord amb els termes 
establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció turística Costa del 
Maresme.”  
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació 
de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès (exp. núm. 
2016/6793).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern  de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm. 

326/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès, de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a 

l’any 2017 distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal     77.978,00 € 

Factor de gestió      16.836,67 € 

Projecte singular     25.000,00 € 

Total   119.814,67 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès ha presentat la darrera 

justificació en la que s’evidencia que no ha complert amb el factor d’empreses i 
serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest motiu s’ha 
disminuït proporcionalment el criteri no assolit. Per això, cal reduir en 426,47 € 
l’import fixat inicialment en 16.836,67 € passant a fixar-se en 16.410,20 € quedant 
fixada l’aportació anual en 119.388,20 €. 
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Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. Reduir en la quantitat de quatre-cents vint-i-sis euros amb quaranta-set 
cèntims (426,47 €) l’aportació fixada per a l’any 2017 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acord núm. 326/17) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 
2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent dinou mil tres-cents 
vuitanta-vuit euros amb vint cèntims (119.388,20 €), d’acord amb els termes establerts 
a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (exp. núm. 
2016/6996).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm. 

327/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de 
desembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat, de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 
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2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a 
l’any 2017 distribuïts en els conceptes següents:  

 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   79.854,37 € 

Factor de gestió    18.275,06 € 

Projecte singular   25.000,00 € 

Total 123.129,43 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha presentat la darrera 

justificació en la que s’evidencia que no ha complert amb el factor el factor 
d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest 
motiu s’han disminuït proporcionalment el criteri no assolit. Per això, cal reduir en 
1.318,18 € l’import fixat inicialment en 18.275,06 € passant a fixar-se en 16.956,88 
€ quedant fixada l’aportació anual en 121.811,25 €. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. Reduir en la quantitat de mil tres-cents divuit euros amb divuit cèntims 
(1.318,18 €) l’aportació fixada per a l’any 2017 aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acord núm. 327/17) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, 
quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent vint-i-un mil vuit-cents onze 
euros amb vint-i-cinc cèntims (121.811,25 €), d’acord amb els termes establerts a la 
part expositiva del present acord. 
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Segon. NOTIFICAR els presents acords al Consorci de Turisme del Baix Llobregat.”  
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir 
l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà 
(exp. núm. 2016/7043).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm. 

328/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, formalitzat en data 15 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, de vigència fins el 31 de desembre de 2019. 

 
2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a 

l’any 2017 distribuïts en els conceptes següents:  
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   80.016,18 € 

Factor de gestió    13.831,52 € 

Projecte singular   25.000,00 € 

Total 118.847,70 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita, i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà ha presentat la 

darrera justificació en la que s’evidencia que no ha complert amb el factor 
d’empreses i serveis en projectes territorials (PIT, SICTED, CETS) i per aquest 
motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit. Per això, cal reduir en 
693,75 € l’import fixat inicialment en 13.831,52 € passant a fixar-se en 13.137,77 € 
quedant fixada l’aportació anual en 118.153,95 €. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
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subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de 
Govern la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 
100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. Reduir en la quantitat de sis-cents noranta-tres euros amb setanta-cinc 
cèntims (693,75 €) l’aportació fixada per a l’any 2017 aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acord núm. 328/17) per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de novembre 
de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà , quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de cent divuit mil cent 
cinquanta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (118.153,95 €), d’acord amb els termes 
establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Segon. NOTIFICAR els presents acords l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Berguedà.” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia parcial i reduir l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf. (exp. núm. 2016/7282).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acords núm. 

330/17) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2017, per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.  
 

2. El punt tercer del dictamen, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a 
l’any 2017 distribuïts en els conceptes següents:  
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Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   75.970,87 € 

Factor de gestió    11.114,74 € 

Projecte singular   20.000,00 € 

Total 107.085,61 € 

 
El factor de gestió és el darrer pagament que es tramita i aquest es fa contra 
justificació. L’annex II estableix que per cada criteri s’hauran de fer constar les 
evidències de la seva realització en les justificacions de l’aportació anual, la qual 
podrà disminuir proporcionalment si no s’assoleixen. Es tindran en compte 
mecanismes correctors a final d’any de cara a ajustar els imports d’aquest factor. 

 
3. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat la 

darrera justificació en la que s’evidencia que no ha complert amb els factors 
“reunions amb sector privat”, “formacions” i “total alumnes formats” i per aquest 
motiu s’ha disminuït proporcionalment el criteri no assolit. Per això, cal reduir en 
2.285,14 € l’import fixat inicialment en 11.114,74 € passant a fixar-se en 8.829,60 €.  

 
4. Vist que l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf ha presentat un escrit 

de renúncia de l’import corresponent al projecte singular “El Garraf, com a 
destinació taronja” (20.000 €) perquè no l’han pogut executar.  

 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2017 fixada en el Contracte Programa signat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, concretament, la 
corresponent al concepte de projecte singular que tenia assignat l’import de 20.000 €.  
 
Segon. Reduir en la quantitat de vint-i-dos mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb 
catorze cèntims (22.285,14 €) l’aportació fixada per a l’any 2017 aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 29 de juny de 2017 (Registre acord núm. 330/17) per 
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fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 
de novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, quedant fixada l’aportació anual en la quantitat de vuitanta-
quatre mil vuit-cents euros amb quaranta-set cèntims (84.800,47 €), d’acord amb els 
termes establerts a la part expositiva del present acord. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.” 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda del conveni de col·laboració “Destinació Barcelona 2018-2019” 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de 
Turisme, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. (exp. 
núm. 2017/12028).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets  
 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li reconeixen els 

articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 91.2 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, presta assistència i cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar les 
competències locals. 

 
2. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 

objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de les comarques de 
Barcelona i està interessada en dur a terme aquesta promoció en estreta 
col·laboració amb Barcelona ciutat. 

 
3. Barcelona és una destinació turística amb una llarga trajectòria, en base al turisme 

urbà, cada cop més important i ben posicionada, amb una oferta creuada de 
diferents tipus de productes turístics, que garanteixen una excel·lent experiència 
turística als seus visitants. 

 
4. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 

l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant, 
Turisme de Barcelona) i Diputació de Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la 
formalització del primer conveni en data 10 de juny, que tenia per objecte realitzar 
accions coordinades que van afavorir la promoció turística de la ciutat de Barcelona 
i les principals destinacions turístiques de la província. 
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Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució 
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la 
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que 
té la ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba 
un excel·lent complement amb el seu entorn. 
 
La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les 
parts el 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la 
Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser 
renovada durant l’any 2016 i 2017.  

 
5. Fruit d’aquesta col·laboració, per acord de Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona de data 18 de desembre de 2017 (acord 735/17), es va aprovar el 
conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona amb l’objectiu de planificar i gestionar la promoció turística 
de la Destinació Barcelona, de manera coordinada a curt, mig i llarg termini. 
L’esmentat conveni va ser signat en data 14 de març de 2018 i té una vigència fins 
el 31 de desembre de 2019. La Comissió de Seguiment del conveni eleva la 
proposta d’addenda per modificar el conveni i determinar les aportacions 
econòmiques corresponents a l’any 2019.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats 
privades, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de 
finalitats d’interès comú. 

 
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges 

màxims establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.  

 
4. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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), i modificada per decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre (publicada al BOPB de 19 de setembre de 2018), que 
atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per 
un import superior a 100.000 €. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona signat en 
data 14 de març de 2018, mitjançant l’aprovació de la minuta que es transcriu a 
continuació: 

 
“ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, EL CONSORCI TURISME DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA “DESTINACIÓ BARCELONA 2018-2019”. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una altra part, la Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident quart i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Miquel Forns i Fusté, i facultat 
d’acord amb l’apartat 4.1.4.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 la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre 
(publicada al BOPB de 19 de setembre de 2018); assistit per la secretària delegada Sra. 
Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la corporació de data 12/07/2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB de 17/07/2018. 
 
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat pel Regidor d’Empresa i 
Turisme Sr. Agustí Colom i Cabau, facultat per acord de la Comissió de Govern de data 28 
de setembre de 2017 i assistit en aquest acte pel Sr. Angel Pascual Oliva, secretari delegat 
en exercici de funcions d’assessorament i fe pública en virtut de la delegació de 23 de gener 
de 2012. 
 
I de l’altra, el CONSORCI TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan Gaspart i 
Solves, President del Comitè Executiu del Consorci, càrrec que manifesta vigent i suficient a 
aquests efectes. 
 
Les parts, en l’exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent-
se recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
ANTECEDENTS: 
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I. El procés de col·laboració institucional i operatiu que s’ha desenvolupat entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i Diputació de 
Barcelona es va iniciar l’any 2008 amb la formalització del primer conveni en data 10 de 
juny, que tenia per objecte realitzar accions coordinades que van afavorir la promoció 
turística de la ciutat de Barcelona i les principals destinacions turístiques de la província. 

 
Aquesta col·laboració, que s’ha mantingut any rere any, ha facilitat una evolució 
progressiva i satisfactòria a diferents nivells, que ha permès avançar cap a la 
configuració estratègica de la Destinació Barcelona, entesa en un sentit ampli, que té la 
ciutat de Barcelona com a columna vertebral amb el turisme urbà i que troba un 
excel·lent complement amb el seu entorn. 

 
La posada en marxa del programa "Barcelona és molt més", creat per Turisme de 
Barcelona i gestionat per la Diputació de Barcelona, segons conveni signat entre les 
parts el 20 d’abril de 2015, és una concreció molt important per a la promoció de la 
Destinació Barcelona de manera conjunta. La vigència d’aquest conveni va ser renovada 
durant l’any 2016 i 2017.  

 
II. Fruit d’aquesta col·laboració, en data 14 de març de 2018 es va signar conveni amb 

vigència 2018 i 2019 amb l’objectiu de planificar i gestionar la promoció turística de la 
Destinació Barcelona de manera coordinada a curt, mig i llarg termini. D’acord amb el 
punt 9 de conveni, l’assignació de recursos per al 2019 així com els criteris per a les 
aportacions econòmiques es fixaran mitjançant addenda. La Comissió de Seguiment del 
conveni eleva aquesta proposta d’addenda per modificar el conveni i determinar les 
aportacions econòmiques corresponents a l’any 2019. 

 
III. La minuta de la present addenda al conveni ha estat aprovada en Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data xx de xxxxxx de xxxx. 
 

PACTES 
 
Primer: Objecte de l’addenda al conveni. 
 
L’objecte de la present addenda és establir l’assignació de recursos corresponents a l’any 
2019 per tal de donar continuïtat al conveni signat en data 14 de març de 2018 que té per 
objecte planificar i gestionar la promoció turística de la Destinació Barcelona de manera 
coordinada, a curt, mig i llarg termini, i s’introdueix mitjançant aquesta addenda, l’objecte de 
millorar el coneixement i posicionament de la Destinació a nivell internacional i en base a 
l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona.  
 
La present addenda modifica els pactes segon, tercer, quart, cinquè i novè del 
conveni vigent. La resta de pactes mantenen el mateix redactat. 
 

Segon.- Modificació del pacte segon del conveni vigent: Estratègia de Màrqueting 
Turístic de la Destinació Barcelona (EMTDB) 2018-2020 
 
El pacte segon del conveni articula la relació de les parts entorn a l’elaboració del Pla de 
Màrqueting de la Destinació Barcelona 2017-2020; aquest Pla ha passat a ser l’Estratègia 
de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona . 
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Consegüentment, el pacte segon queda redactat en els termes següents: 
 
Correspon al Consorci Turisme de Barcelona el disseny, coordinació i gestió del procés de 
configuració de l’EMTDB a través d’un concurs públic, posterior adjudicació i contractació 
d’una empresa externa, que durant el 2019 elaborarà i implementarà aquesta EMTDB. 
 
En el procés participatiu implicat en les diferents fases de l’EMTDB, la Diputació de 
Barcelona aportarà propostes de persones rellevants, del món del Turisme del conjunt de 
les comarques barcelonines, per tal de tenir una representació territorial i sectorial 
equilibrada, que s’incorporaran a les que en el mateix sentit siguin proposades per 
l’Ajuntament i la Cambra, a través de Turisme de Barcelona. 
 
L’EMTDB serà el full de ruta que definirà els criteris i prioritats de màrqueting i promoció del 
conjunt de la Destinació. L’EMTDB serà, doncs, el marc de referència prioritari sobre els que 
s’inspirarà i definirà el Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona, que serà 
executat per Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, de forma coordinada i 
consensuada. L’elaboració i presentació de l’EMTDB s’efectuarà durant el primer trimestre 
del 2019, mentre que la seva implementació s’efectuarà durant els següents sis mesos una 
vegada feta la presentació. El pla anual s’anirà adaptant a les directrius que emanin de 
l’EMTDB.  
 
El Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona (POAP), inclourà les accions 
de promoció que s’hagin de dur a terme durant cadascun dels exercicis de vigència i 
establirà, per a cadascuna d’aquestes accions, els recursos tècnics i econòmics necessaris 
per a la seva gestió i execució.  
 
Correspondrà aportar aquests recursos tècnics i econòmics, de forma consensuada i 
coordinada, al Consorci Turisme de Barcelona i a la Gerència de Serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La direcció integrada de la gestió de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació 
serà portada a terme per la persona que ocupi el lloc de cap de l’Oficina de Promoció 
Turística de la Gerència dels Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona que, en el 
marc del que determini el Consorci de Turisme de Barcelona, coordinarà els equips tècnics 
de màrqueting o promoció de Turisme de Barcelona i de la Gerència del Serveis Turisme de 
la Diputació de Barcelona, així com la resta de recursos, a fi i efecte de dur a terme el 
conjunt d’accions contemplades al Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació 
Barcelona. 
 
Correspondrà a la direcció integrada de màrqueting estratègic, coordinar els recursos de 
personal del Consorci Turisme de Barcelona i de la Gerència de Turisme, així com els 
recursos econòmics, destinats a aquest projecte, a l’efecte de dur a terme el conjunt 
d’accions contemplades al Pla Operatiu Anual de Promoció de la Destinació Barcelona. 
Ambdues parts acordaran la manera com es durà a terme aquesta coordinació. 
 
Tercer.- Modificació del pacte tercer del conveni vigent: Programa “Barcelona és molt 
més” 
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Es modifica tot el pacte llevat de l’apartat 3r. 
 
En conseqüència, el pacte tercer queda redactat en els termes següents: 
 
Turisme de Barcelona es compromet a garantir la continuïtat del Programa “Barcelona és 
molt més” com a programa de treball conjunt per a la promoció de la ciutat i les comarques 
de Barcelona. La Diputació es compromet a gestionar-lo i dinamitzar-lo, en base al 
Reglament vigent del Programa. 
 
Aquest Programa serà revisat al mateix temps que ho siguin la resta de Programes de 
Turisme de Barcelona per tal de ser adaptats als nous plantejaments orientats per la 
direcció de Turisme de Barcelona i a les directrius que es puguin despendre de l’EMTDB, 
amb la participació de la Diputació de Barcelona. En tot cas, i sigui quin sigui el resultat 
d’aquesta revisió, Turisme de Barcelona es compromet a mantenir un canal de participació 
per a les empreses o serveis turístics de les comarques de Barcelona, en la seva estratègia 
d’interacció amb el sector turístic.  
 
1-Informació turística: 
 
La Gerència de Turisme de la Diputació organitzarà, de manera regular, viatges de 
familiarització per al personal tècnic de la xarxa d’Oficines i Punts d’Informació del Consorci 
Turisme de Barcelona, per tal de donar a conèixer l’oferta de recursos i productes turístics 
de les comarques de Barcelona. Aquestes accions tenen un cost de 11.000.- € que serà 
assumit per la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona farà una aportació de 90.000.- € al 
Consorci Turisme de Barcelona per tal de compensar la seva tasca de divulgació i 
comercialització dels recursos i productes turístics ubicats a les comarques de Barcelona a 
través de la Xarxa d’Oficines d’Informació Turística.  
 
2-Accions i materials de promoció: 
 
El Pla Operatiu Anual de Promoció establirà les accions de promoció on i off line: 
presentacions davant d’operadors turístics, fires, viatges de familiarització de premsa i 
operadors, visites comercials, materials de promoció, etc., que cal dur a terme per tal de 
posicionar adequadament la Destinació Barcelona amb els seus productes, als diferents 
mercats emissors de referència. 
 
Els continguts d’aquestes accions i materials seran preparats i elaborats de comú acord 
entre Turisme de Barcelona i la Gerència de Turisme, a partir de la direcció del POAP i la 
coordinació dels equips tècnics implicats de cada part. 
 
S’estableix, tal com, una aportació global de 100.000€ de la Diputació de Barcelona a 
Turisme de Barcelona per tal de col·laborar en les despeses que tingui Turisme de 
Barcelona per a la promoció de la Destinació Barcelona, especialment aquelles accions en 
les que es prioritzen els productes turístics de les comarques de Barcelona. Turisme de 
Barcelona farà una aportació com a mínim del mateix import en aquest tipus d’accions i 
materials de promoció de la Destinació Barcelona, és a dir, 100.000 euros. 
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3-Comunicació: 
 
Les tres entitats firmants col·laboraran en la gestió de la comunicació de la Destinació 
Barcelona, coordinant les accions a mitjans de comunicació, intermediaris d’informació i 
blogs, així com les presències al web i xarxes socials. 
 
Quart.- Modificació del pacte quart del conveni vigent: Turisme de reunions 
 
Els apartats 1, 2 i 3 mantenen la mateixa redacció del conveni vigent i es modifica l’apartat 
4t.  
 
En conseqüència el pacte quart queda redactat en els termes següents: 
 
1. El Barcelona Convention Bureau (en endavant BCB) promociona l’oferta turística 

vinculada amb el turisme de reunions, esdeveniments i congressos del conjunt de la 
Destinació. 

 
2. La Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i la Direcció de Turisme de 

l’Ajuntament de Barcelona formen part del Comitè de Direcció del BCB, d’acord amb el 
seu reglament acordat que, alhora, preveu la participació de representants del sector 
hoteler de les comarques de Barcelona. 

 
3. El BCB incorpora a la planificació i gestió d’accions de promoció a dur a terme, accions 

específiques per a la promoció de les comarques i la ciutat com a destinació de reunions 
i congressos. El BCB gestiona el pla anual d’accions de promoció amb el suport i la 
col·laboració de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquestes accions 
estaran destinades a la presentació de la Destinació com a seu de reunions i 
esdeveniments en els diferents mercats emissors i es realitzaran actes de promoció com 
presentacions, fires, workshops, viatges de familiarització d’organitzadors 
d’esdeveniments, visites comercials, etc. 

 
4. La Diputació de Barcelona aportarà al BCB del Consorci de Turisme de Barcelona, 

l’import de 190.000.- € i el BCB, aportarà un import igual o superior per a dur a terme les 
accions que seran acordades i gestionades. 

 
Cinquè.- Modificació del pacte cinquè del conveni vigent: Coneixement compartit de 
la Destinació de Barcelona. 
 
El pacte cinquè manté el redactat del conveni vigent en el seu apartat 1r; modifica l’apartat 
2n; modifica l’apartat 3r i 4t que queden unificats en un únic apartat 3r; modifica l’apartat 5è 
que passa a ser el 4t; l’apartat 6è manté el seu redactat i passa a ser l’apartat 5è i l’apartat 
7è es suprimeix.  
 
En conseqüència el pacte cinquè queda redactat en els termes següents: 
 
1. L’observatori del Turisme de Barcelona, Ciutat i Regió (OTB), és una plataforma 

impulsada per les part implicades en aquest conveni, en base a la voluntat d’obtenir 
informació i construir coneixement, com de transferir-lo, respecte el conjunt de la 
Destinació Barcelona. El seus objectius són: 
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 Generar i aprofundir en el coneixement de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i 
comarques.  

 Compartir aquest coneixement entre les tres institucions.  

 Donar suport al Consell de Turisme Ciutat, promogut per l’Ajuntament de Barcelona; 
al conjunt d’ajuntaments i ens territorials de gestió turística i associacions 
empresarials o gremis vinculats amb el turisme de les comarques de Barcelona.  

 Analitzar les externalitats generades per l’activitat turística. 

 Desenvolupar, des del punt de vista del coneixement, la Destinació Barcelona Ciutat i 
Regió. 

 Donar suport als processos estratègics impulsats per les entitats promotores. 

 Posicionar internacionalment la Destinació Barcelona davant les principals 
organitzacions relacionades amb l’activitat turística, com una destinació turística 
compromesa amb el coneixement, la recerca i la innovació. 

 
2. L’Observatori del Turisme a Barcelona, Ciutat i Regió, es regeix per un Comitè de 

Direcció format per: 
 

a. El Director General de Turisme de Barcelona. 
b. El Sots Director General de Turisme de Barcelona. 
c. El Director de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. 
d. El Gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
e. Un representant de La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. 

 
3. Turisme de Barcelona aportarà la Coordinació tècnica de l’OTB, qui coordinarà els 

equips tècnics de Turisme de Barcelona, de la Gerència de Serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona, de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona i de La 
Cambra de Comerç de Barcelona, que treballen en Informació i Coneixement del 
Turisme a la Destinació Barcelona.  

 
La Diputació de Barcelona farà una aportació dinerària, a Turisme de Barcelona de 
50.000€, per tal de donar suport a la dotació tècnica adequada de l’OTB. Aquest import 
es justificarà mitjançant les nòmines del personal tècnic de l’OTB, contractat per Turisme 
de Barcelona.  
 
L’ajuntament de Barcelona també realitzarà un aportació dinerària a Turisme de 
Barcelona de 50.000,- euros, per tal de donar suport a la dotació tècnica adequada de 
l’OTB. 

 
4. Des del punt de vista econòmic i en base el Pla anual de l’OTB, els projectes seran 

liderats per Turisme de Barcelona. Tot i així, per motius de caràcter operatiu que afecten 
a aquest exercici 2019, la Diputació de Barcelona transferirà, a l’Ajuntament de 
Barcelona l’import de 85.000,- com aportació equivalent al cost de l’enquesta als visitants 
de les comarques de Barcelona i 15.000,- a la publicació derivada d’aquesta.  

 
5. Les parts podran acordar altres projectes no previstos al Pla anual, consensuant com es 

portarà a terme la seva gestió i el seu finançament. 
 
Sisè.- Modificació del pacte novè del vigent conveni: Condicions econòmiques. 
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El 1r apartat es manté igual que en el conveni vigent i el 2n es modifica en els termes 
següents: 
 
Assignació recursos any 2019 
 
Per tal de finançar part de les activitats o accions de caràcter genèric previstes en l’addenda 
i a l’annex, la Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat global de cinc-
cents trenta mil euros (530.000.- €). D’aquesta quantitat, es transferirà un màxim de quatre-
cents trenta mil euros (430.000 - €) al Consorci de Turisme de Barcelona, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2019 de la 
Gerència de Serveis de Turisme. La resta, fins a cent mil euros (100.000.-€), es transferirà a 
l’Ajuntament de Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46201. 
 
Les quantitats que assumeix directament la Diputació de Barcelona, aniran a càrrec de les 
següents aplicacions pressupostàries: G/30202/43200/22606, G/30202/43200/22706, 
G/30201/43201/22606 del pressupost de 2019.  
 
Una vegada signada l’addenda, les quantitats previstes es faran efectives en funció de les 
justificacions dels conceptes i despeses efectivament realitzats que es vagin presentant, fins 
a esgotar les quantitats màximes previstes en el conveni. Aquesta documentació es 
presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona mitjançant un 
certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de Barcelona, o en 
el seu cas de l’Ajuntament de Barcelona, fent constar el següent: 
 

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

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

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

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

 
S’acceptaran despeses des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2019. 
 
Es podran fer pagaments parcials en funció de les justificacions presentades, no obstant, 
com a mínim s’haurà de presentar una justificació parcial en el mes de setembre de 2019 
corresponent al 50% de l’aportació realitzada. El termini màxim per a presentar les 
justificacions serà el 31 de març de 2020. 
 

Setè.- Vigència de l’addenda:  
 
Aquesta addenda tindrà una vigència des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 
2019. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, per 
triplicat en el lloc i data que s’assenyalen. 
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ANNEX.     TRANSFERÈNCIES I FINANÇAMENT DE “DESTINACIÓ BARCELONA”  
 

TRANSFERÈNCIES DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
    

 

Turisme de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Barcelona 

Despeses divulgació i 
comercialització de recursos i 
productes turístics 90.000,00€  

Accions i materials de Promoció 100.000,00 €  

OTB: suport tècnic 50.000€  

Barcelona Convention Bureau 190.000,00 €  

Enquesta a turistes de 
comarques  85.000 

Publicacions OTB  15.000 

Total 430.000,00 € 100.000 

 
 

APORTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
   

 

Turisme de 
Barcelona 

OTB: suport tècnic 50.000,00€ 

 
 

APORTACIONS DEL CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA 
   

 

Turisme de 
Barcelona 

Accions i materials de Promoció 100.000,00 € 

Barcelona Convention Bureau 190.000,00 € 

Total 290.000,00 € 

 

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa global de cinc-cents trenta mil euros 
(530.000,- €) per fer front a les obligacions de l’addenda. Aquesta despesa global de 
cinc-cents trenta mil euros (530.000,- €), es distribuirà de la manera següent:  
 

 Una despesa màxima global de quatre-cents trenta mil euros (430.000,00€) que es 
transferiran al Consorci de Turisme de Barcelona amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30200/43200/46700 del pressupost de l’exercici 2019 de la 
Gerència de Serveis de Turisme, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient 
en el pressupost de 2019. 

 

 La quantitat de cent mil euros (100.000,00€) que es transferirà a l’Ajuntament de 
Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30200/43200/46201 del 
pressupost de l’exercici 2019 de la Gerència de Serveis de Turisme, condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient en el pressupost de 2019. 
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Tercer.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci 
Turisme de Barcelona. 
 
Cinquè.- COMUNICAR la present addenda al conveni de col·laboració, un cop 
degudament formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 10 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la 
secretària que en dona fe.   
 
 


