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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 31 DE GENER DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 31 de gener de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria 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), senyor Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras
(CiU), senyors Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM),
Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon
Mut i Bosque (ERC-AM), i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents:
senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP), 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 assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera,
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis
Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència els diputats senyors Antoni García i Acero (ERC-AM) i
Manuel Reyes López (PP), i les diputades senyores Teresa Maria Fandos i Payà (CiU)
i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa).
Oberta la sessió pel senyor president, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018.
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Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de
la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp 2019/0000805).
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3.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de
novembre de 2018, 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 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18867).

4.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12957/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
393/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
15 de juny 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. 2018/18865).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12960/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
367/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18588).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12969/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
396/2018, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de 12
de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18327).

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12970/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
402/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18329).
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8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12971/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
397/2018-F, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18591).

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
409/2018-J, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18594).

10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13448/2018, de data 4 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal de Comptes,
Secció d’Enjudiciament, en les diligències preliminars núm. A125/18 seguides per
la possible responsabilitat comptable de la corporació en relació amb un conveni
signat amb l’Observatori Meteorològic del Turó de l’Home i sol·licitar l’arxiu de
l’esmentat procediment (exp. núm. 2018/19095).
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2018, de data 12 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu
núm.409/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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, en relació
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18456).
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13633/2018, de data 12 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
404/2018-M, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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, en relació
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18869).
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13694/2018, de data 12 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
410/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18319).
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14189/2018, de data 17 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
390/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/19299).
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14190/2018, de data 17 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
376/2018-2B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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, en relació
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19474).
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14192/2018, de data 17 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
398/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/19295).
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14294/2018, de data 18 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
394/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/19143).
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14295/2018, de data 18 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18872).
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14297/2018, de data de 18 de

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
410/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el Decret
de 12 de juliol 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, en relació amb el premi
per anys de serveis (exp. núm. 2018/19292).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el

procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 20142020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (exp. núm. 2018/0014831).
Servei de Contractació
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa

CONSTRUCCIONES CALER, SAU, per determinats incompliments del termini
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 2
(Arranjaments comarca del Baix Llobregat) i lot 6 (Arranjaments comarques Vallès
Oriental i Maresme), de l’expedient relatiu a l’Execució de les obres de
rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones
grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona,
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la
qualitat en l’ocupació (exp. núm. 2015/0006873).
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el Decret núm.

14613/2018, de data 21 de desembre de 2018, dictat per raons d’urgència, pel
qual s’acorda, d’una banda, establir la previsió de despesa per a la Diputació de
Barcelona, del Lot 1 - Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb
efectes d’1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020, del Lot 2 - Serveis de
comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes d’1 de gener de 2019 a 30 de
setembre de 2019, i del Lot 3 - Servei de dades i d’accés a internet amb efectes
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d’1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020, i, d’altra banda, reajustar
comptablement les anualitats previstes en el Decret 4858/2018 de 22 de maig de
2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, i autoritzar i
disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona per import de
4.017.406,17 € (exp. núm. 2013/211).
Servei de Programació
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte dels

informes de seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any
2018 (exp. núm. 2018/9255).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Direcció de Relacions Internacionals
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,

inicialment, Ia revocació parcial d’algunes subvencions atorgades a favor d’entitats
sense ànim de lucre en el marc de l’Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament 2016 (exp. núm. 2016/5979).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte
de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (exp. núm. 2019/643).
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta

del conveni -acord de partenariat- entre la Diputació de Barcelona i TRACS Traditional Arts and Culture Scotland- Consiliul Judetean Maramures, Zètema
Progetto Cultura srl, Foreningen HC Andersen Festivals, Regione autònoma FruiliVenezia Giulia, ASOCIATIA ESCU, Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA, Ens de l'Associacionisme Cultural Català, Fundació
Mediterrània Fira d'espectacles d'arrel tradicional, Teknecultura Gestió SL, per a la
regulació de la col·laboració i execució del projecte el projecte “TRAD-UP.
Upgranding traditional culture” a la Comissió Europea (exp. núm 2018/18681).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), perquè exposi el posicionament de vot, i aquesta diu: Bon
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dia president. Ens posicionem per part del Grup Socialista. Abstenció en tots els punts
a excepció del 20 i del 25, que farem una votació a favor.
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018.Pel senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 20 de desembre de 2018, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp
2019/0000805).- 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
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va adherir-se, per acord adoptat en sessió
del Ple de data 18.12.17 (AP 204/17), al Consorci Centre Ciència i Tecnologia
Forestal, centre de recerca i transferència de tecnologia creat amb l’objecte de
contribuir a la modernització i competitivitat del sector agroforestal, el
desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural. En previsió de les
disposicions dels articles 7.1.h) i 10 dels Estatuts del Consorci, concretades en l’acord
segon del conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’ens, la corporació ha de
designar dos representants per integrar-se en la seva Junta de Govern i proposar al
President del Consorci el nomenament d’un representant en la seva Comissió
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Executiva. En base a la previsió de l’article 10.1 dels Estatuts del Consorci, que
disposa que el representant proposat per formar part de la Comissió Executiva ha de
ser membre de la Junta, és pertinent modificar la designació de representants de la
Diputació de Barcelona en aquest ens que va tenir lloc per Acord de la Junta de
Govern adoptat en sessió de data 12.04.18 (AJG 119/18).
D’altra banda, per Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la Generalitat de Catalunya,
modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i GOV/139/2018, de 20 de
novembre, es creà l’Assemblea Urbana de Catalunya, com a òrgan interadministratiu
consultiu, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, que acull tots el nivells de
govern i els principals actors del teixit ciutadà i productiu amb vista a l’elaboració de
propostes vinculades al desenvolupament urbà sostenible en el marc de l’Agenda
Urbana de Catalunya. Donat que l’esmentat Acord GOV/42/2017 preveu la integració
de diversos representants dels ens locals, entre els quals s’esmenten les quatre
diputacions provincials de Catalunya, és pertinent nomenar el representant de la
Diputació de Barcelona en aquest òrgan.
Altrament, també és necessari procedir a designar un representant en substitució de
l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbè i Benaiges a l’Assemblea General de l’Associació LIKE
- European Cities & Regions for Culture, el qual va ser nomenat en el mateix acord
d’adhesió a l’ens, Acord de Ple número 166/17, de 26 d’octubre, per raons de
concentració dels actes administratius, tot i que aquesta és una competència delegada
en la Junta de Govern.
Finalment, és necessari procedir a designar formalment l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, President de la Diputació de Barcelona, com a representant de la corporació
al Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCMDIPLOCAT), en substitució de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, així com els seus
suplents en aquesta representació.
II. Fonaments de dret
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
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La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts
prevegin un període diferent.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11
de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. DETERMINAR la participació de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
Urbana de Catalunya en els termes següents:
1.- DESIGNAR com a representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea
Urbana de Catalunya, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord
amb el que disposa l’apartat 3.g) de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la
Generalitat de Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i
GOV/139/2018, de 20 de novembre, les persones següents:
Titular:
Suplent:

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla

Àrea de Presidència
Secretaria General

2- DESIGNAR com a representant tècnic de la Diputació de Barcelona en els grups
de treball de l’Assemblea Urbana de Catalunya que es creïn a l’empara del que
disposa l’apartat 8 de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la Generalitat de
Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i GOV/139/2018,
de 20 de novembre, la persona següent:
Sr. Salvador Gausa i Gascon
SEGON. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en els
organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent:
A).- Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal
1.- DEIXAR SENSE EFECTE la designació de la Sra. Helena Ullastres i Palou,
efectuada per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.04.18 (AJG
119/18), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva
del Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal.
2.- PROPOSAR al President del Consorci el nomenament de l’Il·lm. Sr. Dionís
Guiteras i Rubio per integrar-se en la Comissió Executiva del Consorci Centre
Ciència i Tecnologia Forestal.
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la
representació de la Diputació de Barcelona al Consorci Centre Ciència i Tecnologia
Forestal, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer.- Les dues persones designades per representar la Diputació de Barcelona
en la Junta de Govern del Consorci Centre Ciència i Tecnologia Forestal, les quals
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 7.1.h) dels seus
Estatuts, són:
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Segon.- La persona proposada al President del Consorci per representar la
Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci Centre Ciència i
Tecnologia Forestal, entre les designades per formar part per la Junta de Govern
d’aquest ens, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article
10 dels seus Estatuts, és:
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
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B).- Associació LIKE - European Cities & Regions for Culture
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbè i
Benaiges, efectuat per Acord del Ple adoptat en la sessió de data 26.10.17 (AP
166/17), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de
l’Associació LIKE - European Cities & Regions for Culture i NOMENAR l’II·lm. Sr.
Oriol Lladó i Esteller per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Pia Bosch i Codolà, efectuat
per Acord del Ple adoptat en la sessió de data 26.10.17 (AP 166/17), com a
representant suplent del Sr. Puigcorbè en l’Assemblea General de l’Associació
LIKE - European Cities & Regions for Culture, i NOMENAR-LA com a representant
suplent del Sr. Lladó, en supòsits d’absència o per impossibilitat d’assistir a les
sessions d’aquesta associació.
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació LIKE - European Cities &
Regions for Culture resta de la manera següent:
Primer.- La persona designada per representar la Diputació de Barcelona en
l’Assemblea General de l’Associació LIKE - European Cities & Regions for
Culture, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 7 dels
seus Estatuts, és:
II·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Segon.- Es designa la Sra. Pia Bosch i Codolà com representant suplent, per
poder actuar, per absència o impossibilitat d’assistir del Sr.Lladó, en les sessions
dels òrgans de l’Associació que es convoquin, i en la representació que aquest
ostenti.
C).- Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
(PCM-DIPLOCAT)
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Mercè Conesa i Pagès,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15),
com a vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Ple del Patronat
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) i
NOMENAR l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa per a substituir-la en la representació
que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15
(AJG 417/15), com a vocal suplent de la Sra. Conesa en el Ple del Patronat
Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), i
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NOMENAR-LO com a primer vocal suplent del Sr. Castells, en supòsits d’absència o
per impossibilitat d’assistir, en el Ple d’aquest organisme.
3.- DESIGNAR l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis com a segon vocal suplent del Sr.
Castells en el Ple del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de
Catalunya (PCM-DIPLOCAT).
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona al Patronat Catalunya Món – Consell de
Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) resta de la manera següent:
Primer. El representant de la Diputació de Barcelona al Ple del Patronat Catalunya
Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), d’acord amb
l’article 10.c) dels Estatuts de l’ens, serà el seu President, Excm. Sr. Marc Castells
i Berzosa, sense perjudici que pugui delegar la seva assistència en un càrrec
executiu de la corporació.
Segon. Es designa l’Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot com a primer vocal
suplent, per poder actuar, per absència o impossibilitat d’assistir del Sr. Castells,
en les sessions que es convoquin d’aquest organisme, i en la representació que
aquest ostenti.
Tercer. Es designa l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis com a segon vocal suplent,
per poder actuar, per absència o impossibilitat d’assistir del Sr. Castells, en les
sessions que es convoquin d’aquest organisme, i en la representació que aquest
ostenti.
TERCER. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de
novembre de 2018, 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 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18867).- 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
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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
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
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12957/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
393/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
15 de juny 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. 2018/18865).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-F, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
que desestimava la seva petició de millora per anys de serveis prestats.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDL 781/1986 que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual
es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-F, procediment
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018, del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació
que desestimava la seva petició de millora per anys de serveis prestats.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12960/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
367/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18588).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 5 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 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
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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. 9 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12969/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
396/2018, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18327).- 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. 10 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. 396/2018, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret de 12 de juliol de 2018 del diputat
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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 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
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. 396/2018, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
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. 12970/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
402/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18329).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 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-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 desestimava 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).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2018-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la Diputació de Barcelona.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12971/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
397/2018-F, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18591).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 29
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-F, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 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.
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L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-F, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2018, de data 27 de
novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
409/2018-J, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18594).- 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. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2018-J, 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
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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
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. 402/2018-J, 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.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
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10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13448/2018, de data 4 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal de
Comptes, Secció d’Enjudiciament, en les diligències preliminars núm. A125/18
seguides per la possible responsabilitat comptable de la corporació en relació
amb un conveni signat amb l’Observatori Meteorològic del Turó de l’Home i
sol·licitar l’arxiu de l’esmentat procediment (exp. núm. 2018/19095).- 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 Tribunal de Comptes, Secció d’Enjudiciament, Departament Primer, mitjançant ofici
de 12 de novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona per presentar
al·legacions en les diligències preliminars núm. A125/18 seguides per la possible
responsabilitat comptable de la corporació en relació amb l’Observatori Meteorològic
del Turó de l’Home.
Les citades diligències es deriven de les diligències penals seguides en el Jutjat
d’Instrucció número 13 que van ser sobresegudes, si bé es van remetre a la jurisdicció
comptable per si s’observava algun tipus d’incompliment comptable.
Analitzat el contingut de les actuacions no s’observa l’existència de cap tipus
d’actuació que pogués donar lloc a la responsabilitat comptable ja que no es
compleixen els requisits per donar-se aquest tipus de responsabilitat i que són els
següents:
a) Que es tracti d'una acció o omissió atribuïble a una persona que tingui al seu càrrec
el maneig dels cabals o efectes públics.
b) Que aquesta acció o omissió es desprengui dels comptes que han de rendir els qui
recaptin, intervinguin, administrin, custodiïn, manegin o utilitzin cabals o efectes
públics.
c) Que l'esmentada acció suposi una vulneració de la normativa pressupostària i
comptable del corresponent sector públic.
d) Que estigui marcada per una nota subjectivada, doncs la seva conseqüència no és
sinó la producció d'un menyscapte en els citats cabals o efectes públics per dol,
culpa o negligència greu.
D’acord amb la reiterada jurisprudència d'aquest Tribunal, entre elles les sentències de
26 de novembre de 1999, de 18 d'abril de 2001, la de 14 d'abril de 2005; de 24 de
febrer de 1994, de 18 de desembre de 1998 i de 19 de juliol de 2002. una actuació
serà constitutiva de responsabilitat comptable quan compleixi amb els requisits exigits
per la normativa corresponent.
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.
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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 Tribunal de Comptes, Secció d’Enjudiciament,
Departament Primer, en les diligències preliminars núm. A125/18 seguides per la
possible responsabilitat comptable de la corporació en relació amb l’Observatori
Meteorològic del Turó de l’Home i sol·licitar l’arxiu de l’esmentat procediment.
Segon. 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 que pugui derivar.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies senyor president. La nostra satisfacció vers aquest
decret i esperem, simplement, que la justícia faci justícia.
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2018, de data 12 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu
núm.409/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18456).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que desestimava 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).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 409/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que desestimava la petició de millora per anys de servei
prestats presentada per la recurrent.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13633/2018, de data 12 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
404/2018-M, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18869).- 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. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 404/2018-M, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 desestimava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que denegava 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.
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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. 404/2018-M, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 desestimava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que denegava la petició de millora per anys de servei
prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
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.”
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13694/2018, de data 12 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
410/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18319).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-E, 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el Decret
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de 16 d’abril de 2018 que 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
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-E, 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que desestimava la petició de millora per anys de servei prestats
presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
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14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14189/2018, de data 17 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
390/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19299).- 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 de 8 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis 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
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
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Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 390/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, desestimava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
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.”
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14190/2018, de data 17 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
376/2018-2B, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19474).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 31
d’octubre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 376/2018-2B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, desestimava 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.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 376/2018-2B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, desestimava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14192/2018, de data 17 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
398/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19295).- 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, ofici de 12 de novembre de
2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en
el recurs contenciós administratiu núm. 398/2018-C, procediment abreujat, interposat
per la senyora XXX contra la resolució 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
que, per la seva banda, desestimava 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. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 398/2018-C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, desestimava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
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.”
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14294/2018, de data 18 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
394/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19143).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 394/2018-E, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 desestimava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que denegava 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB
d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 394/2018-E, procediment
abreujat, interposat per la senyora 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 desestimava el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que denegava la petició de millora per anys de servei
prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14295/2018, de data 18 de
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX, contra el Decret de
12 de juliol 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, en relació amb el
premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18872).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-C, 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que desestimava la petició de millora per anys de servei prestats
presentada pel 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. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-C, 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 denegava el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que desestimava la petició de millora per anys de servei prestats
presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14297/2018, de data de 18
de desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm.
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410/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra el
Decret de 12 de juliol 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,
en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19292).- 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. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 9
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució 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 que, per la seva banda, denegava 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. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2018-C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
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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 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies, senyor president, bon dia. Manifestar la nostra
preocupació, tal i com ho hem fet a la Comissió d’Hisenda, i com farem a la sessió
plenària, per la gran quantitat o centenars, ja, de denúncies; en aquest cas, des del
punt 3 fins al 9 i, després de l’11 al 19, pel tema del premi per anys de serveis.
Expressar la nostra preocupació.
Seguidament el president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la secretària
general, senyor Mahillo, qui diu: “Sí. El primer juicio, porque se hace por
procedimiento especial, abreviado y oral, estaba previsto para el pasado martes, dia
22. Desde los Servicios Jurídicos, que son los que llevan la defensa de la Diputación
de Barcelona, pedimos la acumulación de todos los recursos contenciosoadministrativos. Y la juez, que fue a la primera que le tocó, porque están en todos los
juzgados, suspendió el juicio y se está pensando en hacer una acumulación de todos
los recursos contenciosos; al menos por juzgado. Que todos por juzgados en una sola
sentencia y luego se coordine. Nosotros hemos pedido que todos vayan al primer
juzgado, que es el Número 1, que fue el primero que quedó señalado, para que todos
se acumulen en una sola sentencia, porque son todos igual. Lo único que cambia es el
nombre del funcionario.
El president, senyor Castells (CiU), li agraeix la intervenció i demana continuar amb
la lectura dels punts de l’Ordre del Dia.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 20142020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i
competitivitat territorial (exp. núm. 2018/0014831).- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. En sessió de data 27 de setembre de 2018, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar un dictamen, número de registre 387, a través del qual es va
aprovar la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el seu règim regulador i la convocatòria per
a la concessió de recursos.
2. La Diputació de Barcelona ha articulat l’esmentada línia de suport amb un doble
objectiu, d’una banda, reforçar l’execució i viabilitat de les actuacions
seleccionades evitant una possible desprogramació i pèrdua d’ajuts FEDER per a
Catalunya i, de l’altra, contribuir a fomentar l’equilibri territorial, l’eficiència i el
treball en partenariat entre els ens locals de la demarcació, posant a disposició
d’aquells ens locals que compleixin els requisits establerts a les corresponents
convocatòries un suport econòmic complementari als ajuts FEDER concedits.
3. En exercici de la seva competència per a l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis reconeguda als articles 31 i 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 91 a 93 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la Diputació de Barcelona vol contribuir a finançar fins al 25 per
cent de les actuacions dels ens del seu àmbit territorial que han estat
seleccionades en el marc de la primera convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6” i de la
convocatòria “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)” les
bases de les quals van ser aprovades, respectivament, a través de l’Ordre
GAH/45/2016, d 7 de març, (DOGC núm. 7078, de 14 de març de 2016) i de
l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril (DOGC núm. 7113, de 4 de maig de 2016).
4. El pressupost màxim destinat a aquesta línia de suport és de dotze milions vuitcents tres mil vuit cents noranta vuit euros amb quaranta set cèntims
(12.803.898,47 €) del pressupost de despeses corporatiu que, d’acord amb un rati
de finançament màxim del 25 % de les operacions seleccionades en el marc
d’aquestes convocatòries, es distribueix per un import màxim de vuit milions vuitcents trenta dos mil set-cents sis euros amb vint-i-nou cèntims (8.832.706,29 €) per
als municipis i de tres milions nou-cents setanta-un mil cent noranta dos euros amb
divuit cèntims (3.971.192,18 €) per a les comarques. La distribució anual
inicialment prevista és la següent:



Exercici 2019: 2.944.896,65 €
Exercici 2020: 9.859.001,82 €
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5.

Així mateix, l’article 7 determina que el centre gestor responsable de la instrucció i
tramitació dels ajuts és la Direcció de Serveis de Cooperació Local, adscrita a la
Coordinació de Concertació i Assistència Local de la Diputació de Barcelona.

6.

La directora de Serveis de Cooperació Local, en data 21 de gener de 2019, ha
emès el corresponent informe d’instrucció dels ajuts sol·licitats, que conté
l’explicació de la classificació proposada de les sol·licituds i de quines són les
despeses susceptibles de ser finançades, d’acord amb el percentatge màxim
establert en aquesta convocatòria. A continuació, es fa una reproducció parcial de
l’informe en relació amb la classificació de les sol·licituds i la proposta de
resolució:
“[...]
2. Instrucció de les sol·licituds:
1.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds en data 31 d’octubre de 2018, s’ha
procedit a la instrucció de les sol·licituds. La concessió dels ajuts s'efectua d’acord amb
el procediment de concessió directa amb concurrència, en donar-se una pluralitat de
potencials beneficiaris, sense que hi hagi la voluntat de fixar ordre de prelació entre ells
degut a què els ajuts es concediran a tots aquells ens que compleixin els requisits de
concessió, que per aquesta línia de suport són:




En primer lloc, haver estat seleccionat prèviament pel Programa Operatiu (PO)
FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” (primera convocatòria) i
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”.
En segon lloc, presentar sol·licitud d’ajut a la Diputació en temps i forma.

2.

D’acord amb l’exposat en el punt anterior, la instrucció de les sol·licituds s’ha centrat,
conseqüentment, en el contrast de les sol·licituds rebudes en el marc d’aquesta
convocatòria amb les dades dels ajuts atorgats, que es troben contingudes en les
resolucions de la Generalitat de Catalunya esmentades anteriorment.

3.

En aquells casos de sol·licitud amb defectes esmenables, la Diputació de Barcelona ha
fet l’oportú requeriment electrònic, a través del Portal de Tramitació (PMT), i ha
concedit a l’ens destinatari un termini de set dies naturals perquè esmeni la sol·licitud a
comptar des de l’endemà de l’avís d’esmena.

4.

D’acord amb les verificacions efectuades, a continuació es detallen les sol·licituds que
presenten divergències respecte les dades recollides en les resolucions anteriors, amb
la seva consegüent justificació:

 L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès va presentar sol·licitud (registre núm.
d’entrada 1840044050) en data 17 d’octubre de 2018 en el marc dels eixos
prioritaris 4 i 6 incloses en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.
D’acord amb l’article 2 del règim regulador d’aquesta línia d’ajuts, són destinataris
els municipis i comarques que han esdevingut entitats beneficiàries d’operacions
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seleccionades susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”. Atès que l’entitat beneficiària i
seleccionada dins de l’esmentat Programa FEDER amb l’operació “Penedès 360”,
és el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que serà l’ens que gestionarà i justificarà
els fons europeus atorgats, l’esmentat ajuntament, a instància d’aquesta corporació,
ha presentat la corresponent sol·licitud de desistiment de la seva sol·licitud en data
18 d’octubre de 2018.

 L’Ajuntament de Premià de Mar no ha presentat sol·licitud de suport a la Diputació
de Barcelona en el marc de la convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”, atès que han
comunicat que disposen d’un suport econòmic dins del Pla de Barris amb el qual
desenvolupar el projecte previst “Premià de Mar: el llegat romà”, i a través del qual
disposen de finançament suficient per a poder desenvolupar-lo.

 L’Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda va presentar en data 16 d’octubre de
2018 una sol·licitud signada per persona no autoritzada (registre d’entrada núm.
1840043877), l’Ajuntament va ser requerit el 17 d’octubre de 2018, amb indicació de
fer l’esmena corresponent a través del Portal de tràmits (PMT). En resposta al
requeriment, van presentar una nova sol·licitud amb la rectificació efectuada
(registre d’entrada núm. 1840044161). Conseqüentment, al PMT figura una
sol·licitud duplicada que es considera desistida.
5.

Així mateix, s’han produït canvis en les quanties previstes del suport de la Diputació de
Barcelona respecte la despesa elegible final valorada i publicada per la Generalitat de
Catalunya, que afecta a les entitats següents:

 Consell Comarcal del Bages: Renuncia a l’actuació “Accés del recurs turístic de
Món Benet des del municipi de Navarcles” emmarcada dins l’operació “El
geoturisme com a eix vertebrador per a la dinamització turística i econòmica del
Bages” de les operacions subvencionables amb assignació de cofinançament de
l’eix prioritari 4 i 6, justificada en la concurrència de canvis de mobilitat que s’han de
donar al municipi de Navarcles. Així, l’import final que s’ha tingut en compte als
efectes de cofinançament de la Diputació de Barcelona és d’1.635.698,94€ en lloc
dels 2.006.970,44€ inicials.

 Ajuntament de Mataró: S’ha modificat l’operació “Projecte d’especialització i
competitivitat territorial de Mataró. Maresme”, de les operacions subvencionables
amb assignació de cofinançament projectes d’especialització i competitivitat
territorial (PECT) d’acord amb la resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, per donar
compliment a allò establert als articles 7.1 i 7.2.1 de les bases reguladores de la
convocatòria (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril). L’import final que s’ha tingut en
compte als efectes del cofinançament de la Diputació de Barcelona és
d’1.903.715,23 € en lloc d’1.922.575,22 €.

 Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Modifica a la baixa el percentatge de
cofinançament sol·licitat a la Diputació atès que l’Ajuntament compta amb un ajut
concedit, també per la Diputació, per a l’actuació “Caldera de biomassa Espai Blau”
en el marc d’una convocatòria de subvencions per a la instal·lació de calderes i
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal o llenya. Així el
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percentatge sobre el total és d’un 22,19% en lloc del 25% previst.

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: Com a entitat representant de l’operació,
presenta una sol·licitud, en relació amb l’operació “Litoral Besòs. Territori sostenible”
per un import inferior al previst a la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la
qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018), atès
que decau una de les operacions proposades pel Consorci del Besòs (Gestió
sostenible del cicle de l’aigua) així com la proposta de l’Ajuntament de Badalona
(Ecomesures). La modificació sol·licitada comporta que la Diputació financiï
162.854,22 euros de l’operació i pels conceptes sol·licitats per l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, fet que comporta que, a nivell global de l’operació, el percentatge
de cofinançament de la Diputació de Barcelona sigui d’un 14,65%. El canvi proposat
se centra en les modificacions següents, les quals restaven pendents de ser
comunicades a la Generalitat de Catalunya en el moment en què s’ha efectuat la
sol·licitud:
Despesa elegible aprovada PO FEDER operacions PECT Litoral Besòs Territori
Sostenible:
Ens beneficiari
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Universitat Politècnica de Catalunya
Consorci del Besòs
Universitat Politècnica de Catalunya
Ajuntament de Badalona
TOTAL

Despesa elegible
Nom Operació
aprovada (EUR)
111.147,48 Coordinació
287.219,57 Recerca per la sostenibilitat
Gestió sostenible del cicle
204.690,91 del agua
253.049,83 Talent energètic
255.371,90 Ecomesures
1.111.479,69

Modificacions proposades en la sol·licitud Ajuntament Sant Adrià de Besòs PECT
Litoral Besòs Territori Sostenible:
Ens beneficiari
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Universitat Politècnica
de Catalunya
Consorci del Besòs
Universitat Politècnica
de Catalunya
Ajuntament de
Badalona
TOTAL

Despesa elegible
prevista (EUR)
111.147,48
287.219,57
0,00
253.049,83
0,00
651.416,88

Cofinançament
Diputació de
Barcelona (EUR)

Nom de
l’operació

27.786,87 Coordinació
Recerca per la
71.804,89 sostenibilitat
Gestió sostenible
0,00 del cicle del agua
63.262,46 Talent energètic
0,00 Ecomesures
162.854,22
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 Ajuntament de Sabadell: Existeix una modificació a l’alça, en relació amb el
cofinançament de projectes i especialització i competitivitat territorial (PECT)
respecte la despesa elegible valorada i publicada a la Resolució GHA/815/2018, de
19 d’abril, que afecta a l’operació “Vallès industrial: innovació i disseny de la
indústria europea”. Finalment el pressupost aprovat com a despesa elegible és de
3.276.719,60 € en lloc dels 3.117.067,97 € aprovat a través de la resolució
GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya Núm. 7606, de 25 d’abril de 2018), que va ser modificada per resolució
de la secretària general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, adoptada
en data 18 de juliol de 2018, d’estimació del requeriment previ interposat per
l’Ajuntament de Sabadell, com a entitat representant del PECT “Vallès Industrial:
innovació i disseny de la indústria europea” contra la resolució GAH/815/2018, de 19
d’abril, i en aquest sentit es resol modificar el quadre de l’Annex 1 de la resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, modificant conseqüentment la despesa elegible total i
el cofinançament FEDER.
6.

En el marc de la fase d’instrucció, a més de verificar-se el contingut de les sol·licituds
presentades, s’ha procedit a classificar la despesa proposada pels ens locals
sol·licitants, d’acord amb el percentatge màxim establert en aquesta convocatòria i la
seva imputació en les anualitats corresponents i capítols pressupostaris.

7.

A continuació, es detallen les dades de les sol·licituds instruïdes, classificades d’acord
amb la línia de suport:
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a)

Línia de Suport eixos prioritaris 4 i 6
Dades sol·licitud

Registre PMT Ens local

1840045284

1840043882

1840045076

1840045637

Manresa

Altres
aportacions

Cost total de la
despesa
elegible

140.518,88

272.250,51

1.651.077,58

1.087.931,96

543.965,98

0,00

2.175.863,92

25%

975.949,58

304.817,64

183.157,15

1.951.899,15

25%

817.849,47

0,00

408.924,74

1.635.698,94

%
cofinançament

Aportació
FEDER

NIF

Actuació

P0811200E

Projecte
Manresa 2022:
arribada del
Camí Ignasià

412.769,40

25%

825.538,79

Penedès 360º

543.965,98

25%

487.974,78

408.924,73

Consell
Comarcal de
P5800013D
l'Alt
Penedès
Consell
Comarcal
P0800015J
del
Berguedà

Consell
Comarcal
del Bages

Import
sol·licitat
Diputació
de
Barcelona

P5800009B

Valorització del
patrimoni
industrial del
Berguedà
El Geoturisme
com a eix
vertebrador per
a la
dinamització
turística i
econòmica
Bages

Aportació
ens
destinatari

Àrea de Presidència
Secretaria General

Dades sol·licitud

Registre PMT Ens local

NIF

1840046215

Castelldefels P0805500F

1840044018

Consell
Comarcal
del Garraf

1840044850

Vilafranca
P0830600C
del Penedès

1840045906
1840046291

Mataró
Consell
Comarcal
del Vallès
Oriental

P5800020I

P0812000H
P5800010J

Actuació
El Castell de
Castelldefels,
restauració
arquitectònica
del Castell,
fase IV i el
centre
d'interpretació
Garraf: camins,
patrimoni i
natura
VINSEUM:
Centre
Nacional de la
Cultura del Vi.
Fase I - codi
operació
GO03-000902
El Café Nou
Turisme
sostenible baix
Montseny

Import
sol·licitat
Diputació
de
Barcelona

%
cofinançament

Aportació
FEDER

Aportació
ens
destinatari

Altres
aportacions

Cost total de la
despesa
elegible

322.798,43

25%

645.596,87

322.798,43

0,00

1.291.193,73

585.591,88

25%

1.171.183,75

585.591,88

0,00

2.342.367,50

962.500,00

25%

1.925.000,00

962.500,00

0,00

3.850.000,00

505.980,03

25%

1.011.960,05

505.980,03

0,00

2.023.920,11

473.966,44

25%

947.932,88

0,00

473.966,44

1.895.865,76
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Dades sol·licitud

Registre PMT Ens local

1840044161

1840045556

1840045944

NIF

Actuació

Import
sol·licitat
Diputació
de
Barcelona

Santa
Perpètua de
Mogoda:
Santa
Projecte
Perpètua de P0826000B turístic
680.780,32
Mogoda
industrial del
vapor Aranyó +
Centre
d'indústria
Sant Pere de
Ribes: Projecte
d'eficiència
Sant Pere
energètica,
P0823100C
334.390,58
de Ribes
promoció i
generació
d'energies
renovables
Rehabilitació
energètica
integral de
L' Hospitalet
P0810000J l'edifici B de
570.353,72
de Llobregat
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
IMPORT TOTAL: 6.289.996,29

Altres
aportacions

Cost total de la
despesa
elegible

680.780,32

0,00

2.723.121,28

753.461,71

325.799,87

93.271,26

1.506.923,42

1.140.707,44

570.353,71

0,00

2.281.414,87

%
cofinançament

Aportació
FEDER

25%

1.361.560,64

22,19%

25%

Aportació
ens
destinatari

12.664.673,14 4.943.106,74 1.431.570,10

25.329.346,26

Àrea de Presidència
Secretaria General

b)

Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial:
Dades sol·licitud

Registre
PMT

Ens local
beneficiari

L' Hospitalet
1840045942
de Llobregat

1840046145 Sabadell

1840046008 Terrassa
1840046053

Sant Adrià
de Besòs

Consell
Comarcal
1840045078
del
Berguedà

NIF

Operació

L'Hospitalet
ecosistema
P0810000J
innovador de
salut i cultura
Vallès industrial
innovació i
P0818600I
disseny industrial
europeu
Health Care
P0827900B Innovation Lab,
Orbital 40
PECT litoral
P0819300E Besós territori
sostenible
PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
P0800015J BIOECONOMIA
CIRCULAR en
les comarques
rurals i de
muntanya

Import
sol·licitat
Diputació
de
Barcelona

%
Aportació
cofinançament FEDER

Aportació
ens
destinatari

Altres
aportacions

Cost total de la
despesa
elegible

470.553,86

25%

941.107,73

470.553,86

0,00

1.882.215,45

819.179,90

25%

1.638.359,80

819.179,90

0,00

3.276.719,60

888.977,48

25%

1.777.954,97

76.999,97

811.977,52

3.555.909,94

162.854,20

14,65%

555.739,85

392.885,65

0,00

1.111.479,70

483.288,17

25%

966.576,33

483.288,17

0,00

1.933.152,67
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Dades sol·licitud
Registre
PMT

Ens local
beneficiari

1840044476 Igualada
Consell
1840045717 Comarcal
d'Osona
El Pont de
1840044118 Vilomara i
Rocafort
Consell
1840044013 Comarcal
del Garraf
1840043107

Vilafranca
del Penedès

1840045907 Mataró

NIF

Operació

Import
sol·licitat
Diputació
de
Barcelona

PECT de les
Indústries del
P0810100H disseny
499.411,56
d'Igualada-Anoia,
ID ANOIA
Osona
P5800015I Transformació
510.222,17
social
Vi de tina: unint
innovació i
P0818100J
802.971,94
patrimoni en el
sector vitivinícola
Envelliment actiu
P5800020I i saludable i
379.638,03
dependència
Penedès
P0830600C sostenible i
433.304,96
saludable
Projecte
d'Especialització i
Competitivitat
P0812000H
475.928,81
Territorial (PECT)
de MataróMaresme
IMPORT TOTAL: 5.926.331,08

%
Aportació
cofinançament FEDER

Aportació
ens
destinatari

Altres
aportacions

Cost total de la
despesa
elegible

25%

998.823,12

157.989,69

341.421,87

1.997.646,24

25%

1.020.444,33

510.222,16

0,00

2.040.888,66

25%

1.605.943,89

802.971,94

0,00

3.211.887,78

25%

759.276,05

379.638,03

0,00

1.518.552,10

25%

866.609,93

433.304,97

0,00

1.733.219,86

25%

951.857,61

475.928,81

0,00

1.903.715,23

12.082.693,61 5.002.963,15 1.153.399,39

24.165.387,23
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3. Periodificació i classificació econòmica de les sol·licituds:
1.

Una vegada realitzada la verificació de les sol·licituds presentades pels ens locals, amb
resolució de les incidències ocorregudes, s’ha procedit a quantificar la despesa amb
càrrec a les anualitats pressupostàries 2019 i 2020, d’acord amb la distribució de la
despesa autoritzada per la Diputació de Barcelona en relació amb aquesta línia de
suport, atenent a què els imports autoritzats per la Diputació amb càrrec a cadascuna
de les anualitats operen com a crèdits màxims:
Anualitat

Quantia total any (EUR)

2019

2.944.896,65 €

2020

9.859.001,82 €

Quantia per capítol de
Capítol de despesa
despesa (EUR)
1.766.937,99 €
Capítol 4
1.177.958,66 €
Capítol 7
5.915.401,09 €
Capítol 4
3.943.600,73 €
Capítol 7

2.

Atenent al caràcter limitatiu dels crèdits assignats a cada anualitat pressupostària,
l’assignació dels imports dels ajuts a les anualitats 2019 i 2020 del pressupost
corporatiu s’ha realitzat prenent en consideració els imports periodificats pels ens locals
en el formulari annex a la sol·licitud, assignant-se amb càrrec a l’anualitat 2019 del
pressupost de la Diputació de Barcelona els imports corresponents a despesa
efectuada en les anualitats 2016 a 2018 i programada per al 2019 i a l’anualitat 2020
les despeses l’execució de les quals estan programades per a l’anualitat 2020.

3.

D’altra banda, pel que fa a la classificació de la despesa associada als projectes, s’ha
tingut en compte la classificació efectuada pels ens locals sol·licitants en el formulari
adjunt a la sol·licitud; assignant-se les quanties sol·licitades a capítol 4 del pressupost
corporatiu per a l’any 2019 i/o 2020 en cas que la naturalesa de la despesa a efectuar
fos de caràcter corrent i assignant-se les quanties sol·licitades al capítol 7 del
pressupost corporatiu per als anys 2019 i/o 2020 en cas que la naturalesa de la
despesa a efectuar-se fos de caràcter inversor.

4.

D’acord amb les sol·licituds presentades, es constata que cal procedir a la redistribució
de la despesa associada a l’anualitat 2020, en el sentit d’incrementar el capítol 7 de
despesa i, en conseqüència, reduir la quantia inicialment prevista amb càrrec al capítol
4 de despeses, tal i com preveu l’article 8 punt 2 del règim regulador dels presents ajuts
i l’acord tercer del dictamen que va aprovar la línia de suport per a l’atorgament dels
presents ajuts:

Quantia inicial
any 2020
(EUR)

Quantia inicial per
capítol de despesa any
2020 (EUR)
5.915.401,09 € Cap. 4

9.859.001,82 €
3.943.600,73 € Cap. 7
5.

Quantia
definitiva any
2020 (EUR)
9.271.430,72 €
(-587.571,10 €)

Quantia definitiva per
capítol de despesa any
2020 (EUR)
3.065.817,56 € Cap. 4
(-2.849.583,53€)
6.205.613,16 € Cap. 7
(2.262.012,43 €)

Així mateix, atenent que hi ha hagut sol·licituds per import inferior a les quanties
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aprovades pels projectes seleccionats, es fa necessari alliberar la quantia de
587.571,10 €.
4. Proposta de resolució:
1.

D’acord amb l’exposat anteriorment, es proposa l’atorgament dels ajuts en el marc de la
Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel
Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, amb el cofinançament màxim del 25%, pels ens locals,
actuacions i les quanties que tot seguit s’assenyalen, d’acord amb la distribució per
anualitats pressupostàries i capítols que s’assenyala a continuació:
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a) Sol·licituds estimades:
a.1) Línia de suport Eixos prioritaris 4 i 6:

Registre
PMT

Ens local

NIF

1840046215 Castelldefels P0805500F

1840045944

L' Hospitalet
de Llobregat

P0810000J

1840045284 Manresa

P0811200E

1840045906 Mataró

P0812000H

1840045556

Sant Pere
de Ribes

P0823100C

Descripció

El Castell de Castelldefels,
restauració arquitectònica
del Castell, fase IV i el
centre d'interpretació
Rehabilitació energètica
integral de l'edifici B de
l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat
Projecte Manresa 2022:
arribada del Camí Ignasià
El Café Nou
Sant Pere de Ribes:
Projecte d'eficiència
energètica, promoció i
generació d'energies
renovable

Import
sol·licitat a
la Diputació
de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

%
cofinançament

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

322.798,43

25%

0,00

0,00

76.273,80

246.524,63

570.353,72

25%

756,50

8.821,49

6.912,89

553.862,84

412.769,40

25%

25.349,62

41.925,44

64.096,82

281.397,52

505.980,03

25%

3.201,15

14.253,90

95.687,79

392.837,19

334.390,58

22,19%

427,30

682,20

67.704,95

265.576,13
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Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Santa Perpètua de Mogoda:
Projecte turístic industrial
P0826000B
del vapor Aranyó + Centre
d'indústria
VINSEUM: Centre Nacional
Vilafranca
P0830600C de la Cultura del Vi. Fase I del Penedès
codi operació GO03-000902
El Geoturisme com a eix
Consell
vertebrador per a la
Comarcal
P5800009B
dinamització turística i
del Bages
econòmica Bages
Consell
Comarcal
Valorització del patrimoni
P0800015J
del
industrial del Berguedà
Berguedà
Consell
Comarcal
Turisme sostenible baix
P5800010J
del Vallès
Montseny
Oriental
Consell
Comarcal de
P5800013D Penedès 360º
l'Alt
Penedès

Import
sol·licitat a
la Diputació
de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

%
cofinançament

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

97.301,90

531.415,93

Santa
1840044161 Perpètua de
Mogoda

680.780,32

25%

7.444,63

1840044850

962.500,00

25%

0,00

0,00 211.319,81

751.180,19

408.924,73

25%

0,00

0,00

58.565,39

350.359,34

487.974,78

25%

10.563,78

14.053,39

84.015,37

379.342,24

473.966,44

25%

94.772,62 273.314,24

10.873,39

95.006,19

543.965,98

25%

73.609,61

441.606,37

1840045637

1840045076

1840046291

1840043882

804,61

44.617,86

27.945,39
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Registre
PMT

Ens local

Consell
1840044018 Comarcal
del Garraf

NIF

P5800020I

Descripció

Garraf: camins, patrimoni i
natura

Import
sol·licitat a
la Diputació
de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

585.591,88

IMPORT TOTAL: 6.289.996,29

%
cofinançament

25%

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

57.016,66

484.835,87

12.130,82

31.608,53

155.451,03 457.222,44 903.378,38 4.773.944,44
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a.2) Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial:

Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Penedès
Vilafranca
1840043107
P0830600C sostenible i
del Penedès
saludable
Consell
Envelliment
1840044013 Comarcal
P5800020I actiu i saludable
del Garraf
i dependència
Vi de tina: unint
El Pont de
innovació i
1840044118 Vilomara i P0818100J patrimoni en el
Rocafort
sector
vitivinícola
PECT de les
Indústries del
disseny
1840044476 Igualada
P0810100H
d'IgualadaAnoia, ID
ANOIA

Import
sol·licitat a la
Diputació de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

% cofinançament

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

433.304,96

25%

172.093,46

253.711,50

1.417,74

6.082,26

379.638,03

25%

136.393,07

182.089,46

12.908,99

48.246,51

802.971,94

25%

137.836,31

343.950,63

39.464,13

281.720,87

499.411,56

25%

138.877,52

233.034,04

17.057,14

110.442,86
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Registre
PMT

Ens local

NIF

Consell
Comarcal
1840045078
del
Berguedà

P0800015J

Consell
1840045717 Comarcal
d'Osona

P5800015I

1840045907 Mataró

P0812000H

1840045942

L'Hospitalet
P0810000J
de Llobregat

1840046008 Terrassa

P0827900B

Descripció

PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
BIOECONOMIA
CIRCULAR en
les comarques
Osona
Transformació
social
Projecte
d'Especialització
i Competitivitat
Territorial
(PECT) de
MataróMaresme
L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura
Health Care
Innovation Lab,
Orbital 40

Import
sol·licitat a la
Diputació de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

% cofinançament

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

483.288,17

25%

121.113,73

164.483,44

49.402,48

148.288,52

510.222,17

25%

172.245,89

221.062,33

18.957,79

97.956,16

475.928,81

25%

167.864,05

229.276,26

13.645,71

65.142,79

470.553,86

25%

97.384,40

189.688,89

31.096,99

152.383,58

888.977,48

25%

223.741,87

380.873,10

44.530,61

239.831,90
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Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Vallès industrial
innovació i
1840046145 Sabadell
P0818600I disseny
industrial
europeu
PECT litoral
Sant Adrià
1840046053
P0819300E Besós territori
de Besòs
sostenible
IMPORT TOTAL:

Import
sol·licitat a la
Diputació de
Barcelona i
que es
proposa
concedir

% cofinançament

AD 2019

AD 2020

AD 2019

AD 2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

819.179,90

25%

180.557,61

310.950,32

46.098,70

281.573,27

162.854,20

14,65%

63.379,05

99.475,15

0,00

0,00

2.608.595,12 274.580,28

1.431.668,72

5.926.331,08

1.611.486,96
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5. Pagament dels ajuts:
1.

En relació amb el pagament dels ajuts, l’article 22, apartat 1, del règim regulador de la
línia de suport esmentada preveu un pagament avançat a cada ens local beneficiari per
l’import corresponent a l’anualitat 2019, en el moment posterior a la concessió i un cop
transcorregut el termini establert a l’article 19 del present règim (acceptació tàcita),
condicionat a que l’ens local hagi iniciat l’execució de les actuacions subvencionades.

2.

En el formulari adjunt a la sol·licitud, s’ha demanat als ens locals que consignin les
dades relatives a l’estat d’execució de les actuacions, tant pel que fa a la despesa
corrent com a la despesa inversora associada als projectes objecte del suport.

3.

Als efectes de l’atorgament de la bestreta, s’ha procedit a verificar, per a cadascuna de
les sol·licituds, l’estat d’execució de les actuacions informat per l’ens local en els
corresponents formularis per tal de comprovar que compleixen la condició d’haver
iniciat l’execució de les actuacions subvencionades.

4.

A aquests efectes, es detalla de forma sintètica les dades relatives a l’estat d’execució
consignades en el formulari adjunt de la sol·licitud:

Ens local

Línia de suport

Ajuntament de Línia de suport Eixos
Castelldefels
prioritaris 4 i 6

Ajuntament de
Línia de suport Eixos
l' Hospitalet de
prioritaris 4 i 6
Llobregat

Nom operació
El Castell de
Castelldefels,
restauració
arquitectònica del
Castell, fase IV i el
centre d'interpretació
Rehabilitació
energètica integral de
l'edifici B de
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de Línia de suport Eixos
de Manresa
prioritaris 4 i 6

Projecte Manresa
2022: arribada del
Camí Ignasià

Ajuntament de Línia de suport Eixos
de Mataró
prioritaris 4 i 6

El Café Nou

Ajuntament de
Línia de suport Eixos
de Sant Pere
prioritaris 4 i 6
de Ribes

Sant Pere de Ribes:
Projecte d'eficiència
energètica, promoció i
generació d'energies
renovable

Estat d’execució

S’ha iniciat execució de
despesa inversora.

S’ha contractat el servei
d’assistència tècnica de
consultoria energètica i
ambiental per a l’execució de
les obres.
Despesa inversora i corrent
executada al 2016. Altres
actuacions es troben en fase
d'execució.
Execució de despesa
inversora durant l’anualitat
2018.
Execució de despesa des del
2017. Despesa inversora
executada i despesa corrent
que s’inicia a partir de 2018.
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Ens local

Línia de suport

Ajuntament de
Santa
Línia de suport Eixos
Perpètua de
prioritaris 4 i 6
Mogoda
Ajuntament de
Línia de suport Eixos
Vilafranca del
prioritaris 4 i 6
Penedès

Nom operació
Santa Perpètua de
Mogoda: Projecte
turístic industrial del
vapor Aranyó +
Centre d'indústria
VINSEUM: Centre
Nacional de la Cultura
del Vi. Fase I - codi
operació GO03000902
El Geoturisme com a
eix vertebrador per a
la dinamització
turística i econòmica
Bages

Estat d’execució
Despesa inversora en
execució al 2018.

Execució de despesa
inversora al 2018.
S’ha adjudicat la contractació
al 2018 de la redacció dels
projectes de les inversions
previstes.

Consell
Comarcal del
Bages

Línia de suport Eixos
prioritaris 4 i 6

Consell
Comarcal del
Berguedà

Línia de suport Eixos
prioritaris 4 i 6

Execució de despesa
Valorització del
inversora a partir del 2017.
patrimoni industrial del
Execució de despesa corrent a
Berguedà
partir del 2018.

Línia de suport Eixos
prioritaris 4 i 6

Turisme sostenible
baix Montseny

La despesa es preveu iniciar
al 2019.

Línia de suport Eixos
prioritaris 4 i 6

Penedès 360º

Han executat despesa
inversora i corrent durant
l'exercici 2018.

Línia de suport Eixos
prioritaris 4 i 6

Garraf: camins,
patrimoni i natura

Despesa corrent executada
durant l’any 2018.

Consell
Comarcal del
Vallès Oriental
Consell
Comarcal de
l'Alt Penedès
Consell
Comarcal del
Garraf

Línia de suport
Ajuntament de
Projectes
Penedès sostenible i
Vilafranca del
d’especialització i
saludable
Penedès
competitivitat territorial
Consell
Comarcal del
Garraf
Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort
Ajuntament
d’Igualada

Línia de suport
Projectes
d’especialització i
competitivitat territorial
Línia de suport
Projectes
d’especialització i
competitivitat territorial
Línia de suport
Projectes
d’especialització i
competitivitat territorial

S’ha executat despesa corrent
des de 2017 corresponent a
les actuacions que el propi
ajuntament realitza com és la
tasca de coordinació.

Envelliment actiu i
saludable i
dependència

Despesa corrent executada
parcialment el 2018.

Vi de tina: unint
innovació i patrimoni
en el sector
vitivinícola

Despesa corrent efectuada a
partir de mitjans del 2018.

PECT de les
Indústries del disseny
d'Igualada-Anoia, ID
ANOIA

Despesa corrent iniciada al
2017. Al 2018 s’ha fet
adjudicació d’una part de la
contractació associada a
despesa inversora.
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Ens local
Consell
Comarcal del
Berguedà

Consell
Comarcal
d'Osona

Ajuntament de
Mataró

Ajuntament de
l' Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
Terrassa

Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs
5.

Línia de suport

Nom operació

Línia de suport
Projectes
d’especialització i
competitivitat territorial

PECT_Energia i
Forest Demostració
aplicativa de la
BIOECONOMIA
CIRCULAR en les
comarques

Línia de suport
Projectes
Osona Transformació
d’especialització i
social
competitivitat territorial
Projecte
Línia de suport
d'Especialització i
Projectes
Competitivitat
d’especialització i
Territorial (PECT) de
competitivitat territorial
Mataró-Maresme
Línia de suport
L'Hospitalet
Projectes
ecosistema innovador
d’especialització i
de salut i cultura
competitivitat territorial
Línia de suport
Health Care
Projectes
Innovation Lab,
d’especialització i
Orbital 40
competitivitat territorial
Línia de suport
Vallès industrial
Projectes
innovació i disseny
d’especialització i
industrial europeu
competitivitat territorial
Línia de suport
Projectes
PECT litoral Besós
d’especialització i
territori sostenible
competitivitat territorial

Estat d’execució
Des del 2017, s'ha executat
una part de la despesa
inversora i també de despesa
corrent.

Despesa inversora i corrent
executada a partir del 2017.

Existeix despesa inversora i
corrent executada a l’anualitat
2018.

Despesa inversora i corrent en
execució al 2018.

Execució de despesa corrent i
inversora a partir del 2017.

Despesa inversora i despesa
corrent iniciada el 2017.
Despesa corrent iniciada a
partir segon semestre de
2018.

En conseqüència, es proposa l’atorgament de les següents bestretes amb càrrec a
l’anualitat 2019, que es faran efectives amb posterioritat a l’acceptació tàcita dels ajuts,
d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim regulador dels presents ajuts:

Registre
PMT

Ens

NIF

Línia de
suport

Descripció

Total import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per bestreta)

Import any
2020

1840043882

Consell
Comarcal de
l'Alt Penedès

P5800013D

Eixos
prioritaris 4 i 6

Penedès 360º

543.965,98

74.414,22

469.551,76

1840044018

Consell
Comarcal del
Garraf

P5800020I

Eixos
prioritaris 4 i 6

Garraf: camins,
patrimoni i
natura

585.591,88

69.147,48

516.444,40
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Registre
PMT

Ens

Ajuntament de
Santa
1840044161
Perpètua de
Mogoda

Línia de
suport

Descripció

Total import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per bestreta)

Import any
2020

P0826000B

Eixos
prioritaris 4 i 6

Santa Perpètua
de Mogoda:
Projecte turístic
industrial del
vapor Aranyó +
Centre
d'indústria

680.780,32

104.746,53

576.033,79

P0830600C

VINSEUM:
Centre Nacional
Eixos
de la Cultura del
prioritaris 4 i 6 Vi. Fase I - codi
operació GO03000902

962.500,00

211.319,81

751.180,19

487.974,78

94.579,15

393.395,63

412.769,40

89.446,44

323.322,96

334.390,58

68.132,25

266.258,33

408.924,73

58.565,39

350.359,34

NIF

1840044850

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

1840045076

Consell
Comarcal del
Berguedà

P0800015J

Eixos
prioritaris 4 i 6

1840045284

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Eixos
prioritaris 4 i 6

1840045556

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

P0823100C

Eixos
prioritaris 4 i 6

1840045637

Consell
Comarcal del
Bages

P5800009B

Eixos
prioritaris 4 i 6

1840045906

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Eixos
prioritaris 4 i 6

El Café Nou

505.980,03

98.888,94

407.091,09

Eixos
prioritaris 4 i 6

Rehabilitació
energètica
integral de
l'edifici B de
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

570.353,72

7.669,39

562.684,33

1840045944

Ajuntament de
l' Hospitalet
de Llobregat

P0810000J

Valorització del
patrimoni
industrial del
Berguedà
Projecte
Manresa 2022:
arribada del
Camí Ignasià
Sant Pere de
Ribes: Projecte
d'eficiència
energètica,
promoció i
generació
d'energies
renovable
El Geoturisme
com a eix
vertebrador per
a la
dinamització
turística i
econòmica
Bages
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Registre
PMT

1840046215

Ens

Ajuntament de
Castelldefels

NIF

P0805500F

Ajuntament de
1840043107 Vilafranca del
Penedès

P0830600C

1840044013

Consell
Comarcal del
Garraf

P5800020I

1840044118

Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort

1840044476

Ajuntament
d’Igualada

1840045078

Consell
Comarcal del
Berguedà

1840045717

Consell
Comarcal
d'Osona

1840045907

Ajuntament de
Mataró

P0818100J

Línia de
suport

Total import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per bestreta)

Import any
2020

322.798,43

76.273,80

246.524,63

Penedès
sostenible i
saludable

433.304,96

173.511,20

259.793,76

Envelliment
actiu i saludable
i dependència

379.638,03

149.302,06

230.335,97

802.971,94

177.300,44

625.671,50

499.411,56

155.934,66

343.476,90

Descripció

El Castell de
Castelldefels,
restauració
Eixos
arquitectònica
prioritaris 4 i 6
del Castell, fase
IV i el centre
d'interpretació
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Vi de tina: unint
innovació i
patrimoni en el
sector
vitivinícola
PECT de les
Indústries del
disseny
d'IgualadaAnoia, ID
ANOIA

P0810100H

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

P0800015J

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
BIOECONOMIA
CIRCULAR en
les comarques

483.288,17

170.516,21

312.771,96

P5800015I

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Osona
Transformació
social

510.222,17

191.203,68

319.018,49

P0812000H

Projecte
Projectes
d'Especialització
d’especialitza i Competitivitat
ció i
Territorial
competitivitat
(PECT) de
territorial
MataróMaresme

475.928,81

181.509,76

294.419,05
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Registre
PMT

Ens

Descripció

Total import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per bestreta)

Import any
2020

L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura

470.553,86

128.481,39

342.072,47

Health Care
Innovation Lab,
Orbital 40

888.977,48

268.272,48

620.705,00

P0818600I

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Vallès industrial
innovació i
disseny
industrial
europeu

819.179,90

226.656,31

592.523,59

P0819300E

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

PECT litoral
Besós territori
sostenible

162.854,20

63.379,05

99.475,15

NIF

Ajuntament de
1840045942
l' Hospitalet
de Llobregat

P0810000J

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

1840046008

1840046145

Ajuntament de
Sabadell

Ajuntament de
1840046053 Sant Adrià de
Besòs

6.

Línia de
suport
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Atenent al fet que no ha quedat acreditada la condició exigida per a l’atorgament de la
bestreta centrada en que s’hagi iniciat l’execució de les actuacions, es proposa
condicionar l’atorgament de la bestreta al Consell Comarcal del Vallès Oriental a
l’acreditació d’aquesta circumstància en el moment posterior a la resolució dels ajuts:

Registre
PMT

Ens

NIF

Línia de
suport

Descripció

1840046291

Consell
Comarcal del
Vallès Oriental

P5800010J

Eixos
prioritaris 4 i 6

Turisme
sostenible baix
Montseny

7.

Total import
Import
Import
concedit
concedit any concedit any
(EUR)
2019
2020
473.966,44

105.646,01

368.320,43

En darrer terme, es proposa l’acceptació dels desistiments de les següents sol·licituds:

 Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, atès que va presentar sol·licitud (registre
núm. d’entrada 1840044050) en data 17 d’octubre de 2018 en el marc dels eixos
prioritaris 4 i 6 incloses en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i
atenent que, d’acord amb l’article 2 del règim regulador d’aquesta línia d’ajuts, són
destinataris els municipis i comarques que han esdevingut entitats beneficiàries
d’operacions seleccionades susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”. Com sigui que l’entitat
beneficiària i seleccionada dins de l’esmentat Programa FEDER amb l’operació
“Penedès 360”, és el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que serà l’ens que
gestionarà i justificarà els fons europeus atorgats, l’esmentat ajuntament, a instància
d’aquesta corporació, ha presentat la corresponent sol·licitud de desistiment de la
seva sol·licitud en data 18 d’octubre de 2018.
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 Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda, atès que, en data 16 d’octubre de 2018,
va presentar una sol·licitud signada per persona no autoritzada (registre d’entrada
núm. 1840043877), l’Ajuntament va ser requerit el 17 d’octubre de 2018, amb
indicació de fer l’esmena corresponent a través del Portal de tràmits (PMT). En
resposta al requeriment, van presentar una nova sol·licitud amb la rectificació
efectuada (registre d’entrada núm. 1840044161). Conseqüentment, al PMT figura
una sol·licitud duplicada a la qual l’Ajuntament desisteix.”

Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per decret núm. 7048/18, de
9 de juliol de 2018, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
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, la
creació d’instruments i espais de cooperació específics en desplegament del Pla
Xarxa de Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals.
2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple,
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport per a
l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu
FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i
competitivitat territorial, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
d’acord amb l’informe emès pel centre gestor responsable, el qual s’incorpora a
l’expedient, i, en conseqüència, aprovar la concessió dels següents ajuts:
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a) Sol·licituds estimades:
a.1) Línia de suport Eixos prioritaris 4 i 6:

Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

capítol 4

1840046215

1840045944

1840045284
1840045906

El Castell de
Castelldefels,
restauració
Castelldefels P0805500F
arquitectònica del
Castell, fase IV i el
centre d'interpretació
Rehabilitació
energètica integral de
L' Hospitalet
l'edifici B de
P0810000J
de Llobregat
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Projecte Manresa
Manresa
P0811200E 2022: arribada del
Camí Ignasià
Mataró

Sant Pere
1840045556 de Ribes

Import
concedit
2020

capítol 4

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 7

capítol 7

19/X/263853

322.798,43

25%

0,00

0,00

76.273,80

246.524,63

19/X/263854

570.353,72

25%

756,50

8.821,49

6.912,89

553.862,84

19/X/263855

412.769,40

25%

25.349,62

41.925,44

64.096,82

281.397,52

P0812000H El Café Nou

19/X/263856

505.980,03

25%

3.201,15

14.253,90

95.687,79

392.837,19

Sant Pere de Ribes:
Projecte d'eficiència
P0823100C energètica, promoció i
generació d'energies
renovable

19/X/263874

334.390,58

22,19%

427,30

682,20

67.704,95

265.576,13
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Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

capítol 4
1840044161

1840044850

1840045637

1840045076

1840046291

1840043882

Santa Perpètua de
Mogoda: Projecte
P0826000B turístic industrial del
vapor Aranyó + Centre
d'indústria
VINSEUM:Centre
Vilafranca
Nacional de la Cultura
P0830600C
del Penedès
del Vi. Fase I - codi
operació GO03-000902
Santa
Perpètua de
Mogoda

Consell
Comarcal
del Bages

El Geoturisme com a
eix vertebrador per a la
P5800009B
dinamització turística i
econòmica Bages

Consell
Valorització del
Comarcal
P0800015J patrimoni industrial del
del
Berguedà
Berguedà
Consell
Comarcal
Turisme sostenible baix
P5800010J
del Vallès
Montseny
Oriental
Consell
Comarcal de
P5800013D Penedès 360º
l'Alt
Penedès

Import
concedit
2020

capítol 4

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 7

capítol 7

19/X/263875

680.780,32

25%

7.444,63

44.617,86

97.301,90

531.415,93

19/X/263857

962.500,00

25%

0,00

0,00

211.319,81

751.180,19

19/X/263858

408.924,73

25%

0,00

0,00

58.565,39

350.359,34

19/X/263859

487.974,78

25%

10.563,78

14.053,39

84.015,37

379.342,24

19/X/263860

473.966,44

25%

94.772,62

273.314,24

10.873,39

95.006,19

19/X/263861

543.965,98

25%

804,61

27.945,39

73.609,61

441.606,37
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Registre
PMT

Ens local

NIF

Descripció

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

capítol 4
1840044018

Consell
Comarcal
del Garraf

P5800020I

Garraf: camins,
patrimoni i natura
IMPORT TOTAL:

19/X/263862

585.591,88

6.289.996,29

25%

12.130,82

Import
concedit
2020

capítol 4
31.608,53

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 7

capítol 7

57.016,66

484.835,87

155.451,03 457.222,44 903.378,38 4.773.944,44
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a.2) Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial:

Registre
PMT

Ens local NIF

Descripció

Vilafranca
Penedès
1840043107 del
P0830600C sostenible i
Penedès
saludable
Envelliment
Consell
actiu i
1840044013 Comarcal P5800020I
saludable i
del Garraf
dependència
Vi de tina:
El
Pont
unint
de
innovació i
1840044118
P0818100J
Vilomara i
patrimoni en
Rocafort
el sector
vitivinícola
PECT de les
Indústries del
disseny
1840044476 Igualada P0810100H
d'IgualadaAnoia, ID
ANOIA

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

19/X/263863

433.304,96

25%

172.093,46

253.711,50

1.417,74

6.082,26

19/X/263864

379.638,03

25%

136.393,07

182.089,46

12.908,99

48.246,51

19/X/263865

802.971,94

25%

137.836,31

343.950,63

39.464,13

281.720,87

19/X/263866

499.411,56

25%

138.877,52

233.034,04

17.057,14

110.442,86
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Registre
PMT

Ens local NIF

Consell
Comarcal
1840045078
P0800015J
del
Berguedà

Consell
1840045717 Comarcal
d'Osona

P5800015I

1840045907 Mataró

P0812000H

L'
Hospitalet
1840045942
P0810000J
de
Llobregat

Descripció

PECT_Energi
a i Forest
Demostració
aplicativa de
la
BIOECONOM
IA
CIRCULAR
en les
comarques
Osona
Transformaci
ó social
Projecte
d'Especialitza
ció i
Competitivitat
Territorial
(PECT) de
MataróMaresme
L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

19/X/263867

483.288,17

25%

121.113,73

164.483,44

49.402,48

148.288,52

19/X/263868

510.222,17

25%

172.245,89

221.062,33

18.957,79

97.956,16

19/X/263869

475.928,81

25%

167.864,05

229.276,26

13.645,71

65.142,79

19/X/263870

470.553,86

25%

97.384,40

189.688,89

31.096,99

152.383,58

Àrea de Presidència
Secretaria General

Registre
PMT

Ens local NIF

Descripció

Health Care
Innovation
1840046008 Terrassa P0827900B
Lab, Orbital
40
Vallès
industrial
innovació i
1840046145 Sabadell
P0818600I
disseny
industrial
europeu
Sant
PECT litoral
1840046053 Adrià de P0819300E Besós territori
Besòs
sostenible
IMPORT TOTAL:

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

Import
concedit
2019

Import
concedit
2020

capítol 4

capítol 4

capítol 7

capítol 7

19/X/263871

888.977,48

25%

223.741,87

380.873,10

44.530,61

239.831,90

19/X/263872

819.179,90

25%

180.557,61

310.950,32

46.098,70

281.573,27

19/X/263873

162.854,20

14,65%

63.379,05

99.475,15

0,00

0,00

5.926.331,08

1.611.486,96

2.608.595,12

274.580,28

1.431.668,72
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Segon. DISPOSAR la despesa associada a la concessió dels ajuts atorgats, en el
marc de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris
4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”:
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a) Línia de suport Eixos prioritaris 4 i 6:
a.1) Línia de suport Eixos prioritaris 4 i 6. Anualitat 2019:

Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 4

Castelldefels

P0805500F

L' Hospitalet
de Llobregat

P0810000J

Manresa

P0811200E

Mataró

P0812000H

El Castell de
Castelldefels,
restauració
arquitectònica del G/13200/94210/46262
Castell, fase IV i
el centre
d'interpretació
Rehabilitació
energètica
integral de
l'edifici B de
G/13200/94210/46262
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 7

19/X/263853

322.798,43

25%

0

-

76.273,80 1903000067/10

19/X/263854

570.353,72

25%

756,5

1903000067/1

6.912,89 1903000067/11

Projecte Manresa
2022: arribada
G/13200/94210/46262
del Camí Ignasià

19/X/263855

412.769,40

25%

25.349,62

1903000067/2

64.096,82 1903000067/12

El Café Nou

19/X/263856

505.980,03

25%

3.201,15

1903000067/3

95.687,79 1903000067/13

G/13200/94210/46262
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Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 4

Sant Pere
de Ribes

P0823100C

Santa
Perpètua de
Mogoda

P0826000B

Vilafranca
del Penedès

P0830600C

Consell
Comarcal
del Bages

P5800009B

Consell
Comarcal
del
Berguedà

P0800015J

Sant Pere de
Ribes: Projecte
d'eficiència
energètica,
promoció i
generació
d'energies
renovable
Santa Perpètua
de Mogoda:
Projecte turístic
industrial del
vapor Aranyó +
Centre d'indústria
VINSEUM:Centre
Nacional de la
Cultura del Vi.
Fase I - codi
operació GO03000902
El Geoturisme
com a eix
vertebrador per a
la dinamització
turística i
econòmica
Bages
Valorització del
patrimoni
industrial del
Berguedà

G/13200/94210/46262

19/X/263874

G/13200/94210/46262

19/X/263875

G/13200/94210/46262

334.390,58

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 7

22,19%

427,3

1903000067/4

67.704,95 1903000067/14

680.780,32

25%

7.444,63

1903000067/5

97.301,90 1903000067/15

19/X/263857

962.500,00

25%

0

-

211.319,81 1903000067/16

G/13200/94210/46562

19/X/263858

408.924,73

25%

0

-

58.565,39 1903000067/87

G/13200/94210/46562

19/X/263859

487.974,78

25%

10.563,78

1903000067/6

84.015,37 1903000067/88
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Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 4
Consell
Comarcal
del Vallès
Oriental
Consell
Comarcal de
l'Alt
Penedès
Consell
Comarcal
del Garraf

Import
concedit
2019

Op. Comptable

capítol 7

P5800010J

Turisme
sostenible baix
Montseny

G/13200/94210/46562

19/X/263860

473.966,44

25%

94.772,62

1903000067/7

10.873,39 1903000067/90

P5800013D

Penedès 360º

G/13200/94210/46562

19/X/263861

543.965,98

25%

804,61

1903000067/8

73.609,61 1903000067/86

P5800020I

Garraf: camins,
G/13200/94210/46562
patrimoni i natura

19/X/263862

585.591,88

25%

12.130,82

1903000067/9

57.016,66 1903000067/89

IMPORT TOTAL:

6.289.996,29

155.451,03

903.378,38
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a.2) Línia de suport Eixos prioritaris 4 i 6. Anualitat 2020:
Ens local

Castelldefels

L' Hospitalet
de Llobregat

NIF

P0805500F

P0810000J

Descripció

Aplicació
pressupostària

El Castell de
Castelldefels,
restauració
arquitectònica del G/13200/94210/46262
Castell, fase IV i
el centre
d'interpretació
Rehabilitació
energètica
integral de
l'edifici B de
G/13200/94210/46262
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Manresa

P0811200E

Projecte Manresa
2022: arribada
G/13200/94210/46262
del Camí Ignasià

Mataró

P0812000H

El Café Nou

G/13200/94210/46262

Codi XGL

19/X/263853

19/X/263854

Import
concedit
(EUR)

322.798,43

570.353,72

%
cofinançament

25%

25%

19/X/263855

412.769,40

25%

19/X/263856

505.980,03

25%

Import
concedit
2020
capítol 4

0

Op.Comptable

Import
concedit
2020

Op.Comptable

capítol 7

-

Condicionat
a
ajust de valor
document
8.821,49 comptable “ A”
2020
Condicionat
a
ajust de valor
41.925,44 document
comptable “ A”
2020
Condicionat
a
ajust de valor
14.253,90 document
comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
246.524,63 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
553.862,84 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
281.397,52 document
comptable “ A”
2020
Condicionat
a
ajust de valor
392.837,19 document
comptable “ A”
2020

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

Sant Pere
de Ribes

Santa
Perpètua de
Mogoda

Vilafranca
del Penedès

Consell
Comarcal
del Bages

Consell
Comarcal
del
Berguedà

NIF

P0823100C

P0826000B

P0830600C

P5800009B

P0800015J

Descripció

Sant Pere de
Ribes: Projecte
d'eficiència
energètica,
promoció i
generació
d'energies
renovable
Santa Perpètua
de Mogoda:
Projecte turístic
industrial del
vapor Aranyó +
Centre d'indústria
VINSEUM:Centre
Nacional de la
Cultura del Vi.
Fase I - codi
operació GO03000902
El Geoturisme
com a eix
vertebrador per a
la dinamització
turística i
econòmica
Bages
Valorització del
patrimoni
industrial del
Berguedà

Aplicació
pressupostària

G/13200/94210/46262

G/13200/94210/46262

G/13200/94210/46262

G/13200/94210/46562

G/13200/94210/46562

Codi XGL

19/X/263874

19/X/263875

19/X/263857

19/X/263858

19/X/263859

Import
concedit
(EUR)

334.390,58

680.780,32

962.500,00

408.924,73

487.974,78

%
cofinançament

22,19%

25%

25%

25%

25%

Import
concedit
2020
capítol 4

Op.Comptable

Import
concedit
2020

Op.Comptable

capítol 7

Condicionat
a
ajust de valor
document
comptable “ A”
682,2
2020

Condicionat
a
ajust de valor
document
comptable “ A”
265.576,13
2020

Condicionat
a
ajust de valor
document
44.617,86
comptable “ A”
2020

Condicionat
a
ajust de valor
document
531.415,93
comptable “ A”
2020

0

-

Condicionat
a
ajust de valor
document
751.180,19
comptable “ A”
2020

-

Condicionat a
ajust de valor
350.359,34 document
comptable “ A”
2020

Condicionat
a
ajust de valor
14.053,39 document
comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
379.342,24 document
comptable “ A”
2020

0
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Ens local

Consell
Comarcal
del Vallès
Oriental

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

P5800010J

Turisme
sostenible baix
Montseny

G/13200/94210/46562

19/X/263860

473.966,44

25%

Consell
Comarcal de
l'Alt
Penedès

P5800013D

Penedès 360º

G/13200/94210/46562

19/X/263861

543.965,98

25%

Consell
Comarcal
del Garraf

P5800020I

Garraf: camins,
G/13200/94210/46562
patrimoni i natura

19/X/263862

585.591,88

25%

IMPORT TOTAL:

6.289.996,29

Import
concedit
2020
capítol 4

Op.Comptable

Condicionat
a
ajust de valor
273.314,24 document
comptable “ A”
2020
Condicionat
a
ajust de valor
27.945,39 document
comptable “ A”
2020
Condicionat
a
ajust de valor
31.608,53 document
comptable “ A”
2020
457.222,44

Import
concedit
2020

Op.Comptable

capítol 7
Condicionat a
ajust de valor
95.006,19 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
441.606,37 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
484.835,87 document
comptable “ A”
2020
4.773.944,44
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b) Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial:
b.1) Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial. Anualitat 2019:
Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019
capítol 4

Import
concedit
2019
capítol 7

Descripció

Aplicació
pressupostària

El Pont de
Vilomara i P0818100J
Rocafort

Vi de tina: unint
innovació i
patrimoni en el
sector vitivinícola

G/13200/94210/46262 19/X/263865

802.971,94

25%

137.836,31

1903000067/24

39.464,13

1903000067/91

Igualada

PECT de les
Indústries del
disseny
d'Igualada-Anoia,
ID ANOIA

G/13200/94210/46262 19/X/263866

499.411,56

25%

138.877,52

1903000067/25

17.057,14

1903000067/36

L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura

G/13200/94210/46262 19/X/263870

470.553,86

25%

97.384,40

1903000067/29

31.096,99

1903000067/40

G/13200/94210/46262 19/X/263869

475.928,81

25%

167.864,05

1903000067/28

13.645,71

1903000067/39

G/13200/94210/46262 19/X/263872

819.179,90

25%

180.557,61

1903000067/31

46.098,70

1903000067/42

Ens local

L'
Hospitalet
de
Llobregat

NIF

P0810100H

P0810000J

Mataró

P0812000H

Sabadell

P0818600I

Projecte
d'Especialització i
Competitivitat
Territorial (PECT)
de MataróMaresme
Vallès industrial
innovació i
disseny industrial
europeu

Codi XGL

Op.Comptable

Op.Comptable
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Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit
2019
capítol 4

Op.Comptable

Import
concedit
2019
capítol 7

Op.Comptable

Sant Adrià
de Besòs

P0819300E

PECT litoral
Besós territori
sostenible

G/13200/94210/46262 19/X/263873

162.854,20

14,65%

63.379,05

1903000067/32

0

Terrassa

P0827900B

Health Care
Innovation Lab,
Orbital 40

G/13200/94210/46262 19/X/263871

888.977,48

25%

223.741,87

1903000067/30

44.530,61

1903000067/41

P0830600C

Penedès
sostenible i
saludable

G/13200/94210/46262 19/X/263863

433.304,96

25%

172.093,46

1903000067/22

1.417,74

1903000067/33

Consell
Comarcal
del
Berguedà

P0800015J

PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
G/13200/94210/46562 19/X/263867
BIOECONOMIA
CIRCULAR en les
comarques

483.288,17

25%

121.113,73

1903000067/26

49.402,48

1903000067/37

Consell
Comarcal
del Garraf

P5800020I

Envelliment actiu i
saludable i
G/13200/94210/46562 19/X/263864
dependència

379.638,03

25%

136.393,07

1903000067/23

12.908,99

1903000067/34

Osona
Transformació
social

510.222,17

25%

172.245,89

1903000067/27

18.957,79

1903000067/38

Vilafranca
del
Penedès

Consell
Comarcal
d'Osona

P5800015I

G/13200/94210/46562 19/X/263868

IMPORT TOTAL:

5.926.331,08

1.611.486,96

274.580,28

-
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b.2) Línia de suport Projectes d’especialització i competitivitat territorial. Anualitat 2020:
Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit 2020

Op.Comptable

capítol 4
El Pont de
Vilomara i P0818100J
Rocafort

Vi de tina: unint
innovació i
patrimoni en el
sector vitivinícola

G/13200/94210/46262

19/X/263865

802.971,94

25%

343.950,63

Igualada

PECT de les
Indústries del
disseny
G/13200/94210/46262
d'Igualada-Anoia,
ID ANOIA

19/X/263866

499.411,56

25%

233.034,04

P0810000J

L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura

G/13200/94210/46262

19/X/263870

470.553,86

25%

189.688,89

P0812000H

Projecte
d'Especialització i
Competitivitat
G/13200/94210/46262
Territorial (PECT)
de MataróMaresme

19/X/263869

475.928,81

25%

229.276,26

Sabadell

P0818600I

Vallès industrial
innovació i
disseny industrial
europeu

G/13200/94210/46262

19/X/263872

819.179,90

25%

Sant Adrià
de Besòs

P0819300E

PECT litoral
Besós territori
sostenible

G/13200/94210/46262

19/X/263873

162.854,20

14,65%

L'
Hospitalet
de
Llobregat

Mataró

P0810100H

Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
310.950,32 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
99.475,15 document
comptable “ A”
2020

Import
concedit
2020
capítol 7

Op.Comptable

281.720,87

110.442,86

152.383,58

65.142,79

Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
281.573,27 document
comptable “ A”
2020
0

-
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Ens local

NIF

Descripció

Aplicació
pressupostària

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

%
cofinançament

Import
concedit 2020

Op.Comptable

capítol 4
Health Care
Innovation Lab,
Orbital 40

G/13200/94210/46262

19/X/263871

888.977,48

25%

Terrassa

P0827900B

Vilafranca
del
Penedès

P0830600C

Penedès
sostenible i
saludable

G/13200/94210/46262

19/X/263863

433.304,96

25%

P0800015J

PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
BIOECONOMIA
CIRCULAR en
les comarques

G/13200/94210/46562

19/X/263867

483.288,17

25%

Consell
Comarcal
del Garraf

P5800020I

Envelliment actiu
i saludable i
dependència

G/13200/94210/46562

19/X/263864

379.638,03

25%

Consell
Comarcal
d'Osona

P5800015I

Osona
Transformació
social

G/13200/94210/46562

19/X/263868

510.222,17

25%

Consell
Comarcal
del
Berguedà

IMPORT TOTAL:

5.926.331,08

Import
concedit
2020
capítol 7

Op.Comptable

Condicionat a
ajust de valor
380.873,10 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
253.711,50 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
164.483,44 comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
239.831,90 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
6.082,26 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
document
148.288,52 comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
182.089,46 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
221.062,33 document
comptable “ A”
2020

Condicionat a
ajust de valor
48.246,51 document
comptable “ A”
2020
Condicionat a
ajust de valor
97.956,16 document
comptable “ A”
2020

2.608.595,12

1.431.668,72
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Tercer. DISPOSAR una despesa total de 12.216.327,37 euros (dotze milions doscents setze mil tres-cents vint-i-set euros amb trenta set cèntims), amb càrrec de les
aplicacions del pressupost corporatiu següents:

Anualitat

Quantia total
any (EUR)

Quantia per
capítol de
despesa
(EUR)
1.766.937,99

2019

2.944.896,65
1.177.958,66
3.065.817,56

2020

9.271.430,72
6.205.613,16

Quantia per
aplicació
pressupostària
(EUR)
1.218.913,47
548.024,52
812.608,98
365.349,68
2.151.260,78
914.556,78
4.159.971,96
2.045.641,20

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

Quart. APROVAR, d’acord amb la distribució econòmica disposada en l’acord tercer,
la redistribució de la quantia total assignada a l’anualitat 2020 pel que fa a l’ajust entre
els capítols 4 i 7 de despesa, d’acord amb la naturalesa de la despesa inclosa en les
sol·licituds presentades i la tipologia d’ens locals destinataris, tal i com preveu l’article
8 punt 2 del règim regulador dels presents ajuts. Aquesta redistribució opera en el
sentit següent:
a) reduir una quantia total de 2.849.583,53 euros les aplicacions pressupostàries
2020 de capítol 4 de despesa G/13200/94210/46262 i G/13200/94210/46562;
efectuant-se aquesta reducció a raó de 1.929.449,52 euros i 920.134,01 euros,
respectivament.
b) incrementar en 2.262.012,43 euros les aplicacions pressupostàries 2020 de capítol
7 de despesa G/13200/94210/76262 i G/13200/94210/76562; efectuant-se aquest
increment a raó d’1.439.498,42 euros i 822.514,01 euros, respectivament,
sense que aquesta redistribució comporti l’increment del pressupost inicial assignat a
l’anualitat 2020:
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Anualitat

Quantia inicial
(EUR)

Quantia inicial
per capítol de
despesa (EUR)

Quantia
definitiva (EUR)

Quantia definitiva
per capítol de
despesa any 2020
(EUR)

Quantia inicial per aplicació
pressupostària 2020 (EUR)

3.493.139,20
3.065.817,56

5.915.401,09
2020

(-2.849.583,53)
9.271.430,72

9.859.001,82

(-587.571,10 €)
3.943.600,73

6.205.613,16
(-2.262.012,43)

(-587.571,10)

G/13200/94210/46262

1.834.690,79 G/13200/94210/46562
2.720.473,54 G/13200/94210/76262
1.223.127,19 G/13200/94210/76562

Quantia definitiva per aplicació
pressupostària 2020 (EUR)

2.151.260,78
(-1.341.878,42)
914.556,78
(-920.134,01)
4.159.971,96
(+1.439.498,42)
2.045.641,20
(+822.514,01)

G/13200/94210/46262
G/13200/94210/46562
G/13200/94210/76262
G/13200/94210/76562
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Cinquè.- APROVAR l’atorgament de les següents bestretes amb càrrec a l’anualitat
2019, atenent a la informació consignada en les sol·licituds dels ens locals
destinataris, on s’acredita l’inici de l’execució de les actuacions subvencionades i
DECLARAR que aquests pagaments avançats es faran efectius amb posterioritat a
l’acceptació tàcita dels ajuts, d’acord amb l’establert en l’article 19 del règim regulador
dels presents ajuts:

Descripció

Total
import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per
bestreta)

Penedès 360º

543.965,98

74.414,22

Eixos
Garraf: camins,
prioritaris 4 i 6 patrimoni i natura

585.591,88

69.147,48

Ajuntament de
Santa
Perpètua de
Mogoda

Santa Perpètua
de Mogoda:
Eixos
Projecte turístic
P0826000B
prioritaris 4 i 6
industrial del
vapor Aranyó +
Centre d'indústria

680.780,32

104.746,53

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

962.500,00

211.319,81

Ens
Consell
Comarcal de
l'Alt Penedès
Consell
Comarcal del
Garraf

NIF

Línia de
suport

P5800013D

Eixos
prioritaris 4 i 6

P5800020I

P0830600C

Eixos
prioritaris 4 i 6

VINSEUM:
Centre Nacional
de la Cultura del
Vi. Fase I - codi
operació GO03000902

Consell
Comarcal del
Berguedà

P0800015J

Eixos
prioritaris 4 i 6

Valorització del
patrimoni
industrial del
Berguedà

487.974,78

94.579,15

Ajuntament de
Manresa

Eixos
P0811200E
prioritaris 4 i 6

Projecte
Manresa 2022:
arribada del
Camí Ignasià

412.769,40

89.446,44

Eixos
prioritaris 4 i 6

Sant Pere de
Ribes: Projecte
d'eficiència
energètica,
promoció i
generació
d'energies
renovable

334.390,58

68.132,25

Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes

P0823100C
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Ens

NIF

Línia de
suport

Descripció

Consell
Comarcal del
Bages

El Geoturisme
com a eix
vertebrador per a
Eixos
P5800009B
la dinamització
prioritaris 4 i 6
turística i
econòmica
Bages

Ajuntament de
Mataró

P0812000H

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Ajuntament de
Castelldefels

P0810000J

P0805500F

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Consell
Comarcal del
Garraf

P5800020I

Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Total
import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per
bestreta)

408.924,73

58.565,39

Eixos
prioritaris 4 i 6

El Café Nou

505.980,03

98.888,94

Eixos
prioritaris 4 i 6

Rehabilitació
energètica
integral de
l'edifici B de
l'Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

570.353,72

7.669,39

Eixos
prioritaris 4 i 6

El Castell de
Castelldefels,
restauració
arquitectònica
del Castell, fase
IV i el centre
d'interpretació

322.798,43

76.273,80

Penedès
sostenible i
saludable

433.304,96

173.511,20

Envelliment actiu
i saludable i
dependència

379.638,03

149.302,06

Vi de tina: unint
innovació i
patrimoni en el
sector vitivinícola

802.971,94

177.300,44

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
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Ens

Ajuntament
d’Igualada

Consell
Comarcal del
Berguedà

Consell
Comarcal
d'Osona

Ajuntament de
Mataró

Total
import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per
bestreta)

P0810100H

Projectes
PECT de les
d’especialitza
Indústries del
ció i
disseny
competitivitat d'Igualada-Anoia,
territorial
ID ANOIA

499.411,56

155.934,66

P0800015J

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

PECT_Energia i
Forest
Demostració
aplicativa de la
BIOECONOMIA
CIRCULAR en
les comarques

483.288,17

170.516,21

P5800015I

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Osona
Transformació
social

510.222,17

191.203,68

P0812000H

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Projecte
d'Especialització
i Competitivitat
Territorial
(PECT) de
Mataró-Maresme

475.928,81

181.509,76

L'Hospitalet
ecosistema
innovador de
salut i cultura

470.553,86

128.481,39

Health Care
Innovation Lab,
Orbital 40

888.977,48

268.272,48

819.179,90

226.656,31

NIF

Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Ajuntament de
Terrassa

P0827900B

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Línia de
suport

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial
Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

Descripció

Projectes
Vallès industrial
d’especialitza
innovació i
ció i
disseny industrial
competitivitat
europeu
territorial
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Descripció

Total
import
concedit
(EUR)

Import 2019
(pagament
per
bestreta)

P0819300E

Projectes
d’especialitza
ció i
competitivitat
territorial

PECT litoral
Besós territori
sostenible

162.854,20

63.379,05

P5800010J

Eixos
prioritaris 4 i 6

Turisme
sostenible baix
Montseny

473.966,44

105.646,01

NIF

Línia de
suport

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs
Consell
Comarcal del
Vallès Oriental

Ens

Sisè.- CONDICIONAR l’atorgament la següent bestreta amb càrrec a l’anualitat 2019,
a l’acreditació del compliment de la condició d’inici de l’execució de les actuacions
subvencionades per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental:

Ens

NIF

Línia de
suport

Consell
Comarcal del
Vallès
Oriental

P5800010J

Eixos
prioritaris 4 i 6

Descripció

Total
import
concedit
(EUR)

Import
concedit any
2019

Turisme
sostenible baix
Montseny

473.966,44

105.646,01

Setè.- ACCEPTAR el desistiment de les següents sol·licituds, en el marc de la Línia de
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa
Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes
d’especialització i competitivitat territorial”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”:
a) Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, atès que va presentar sol·licitud
(registre núm. d’entrada 1840044050) en data 17 d’octubre de 2018 en el marc
dels eixos prioritaris 4 i 6 incloses en el programa operatiu FEDER Catalunya
2014-2020 i atenent que, d’acord amb l’article 2 del règim regulador d’aquesta
línia d’ajuts, són destinataris els municipis i comarques que han esdevingut
entitats beneficiàries d’operacions seleccionades susceptibles de cofinançament
pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, convocatòria “Eixos prioritaris 4 i 6”.
Com sigui que l’entitat beneficiària i seleccionada dins de l’esmentat Programa
FEDER amb l’operació “Penedès 360”, és el Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
que serà l’ens que gestionarà i justificarà els fons europeus atorgats, l’esmentat
ajuntament, a instància d’aquesta corporació, ha presentat la corresponent
sol·licitud de desistiment de la seva sol·licitud en data 18 d’octubre de 2018.
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b) Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda, atès que, en data 16 d’octubre de
2018, va presentar una sol·licitud signada per persona no autoritzada (registre
d’entrada núm. 1840043877), l’Ajuntament va ser requerit el 17 d’octubre de
2018, amb indicació de fer l’esmena corresponent a través del Portal de tràmits
(PMT). En resposta al requeriment, va ser presentada una nova sol·licitud amb la
rectificació efectuada (registre d’entrada núm. 1840044161). Conseqüentment, a
PMT figura una sol·licitud duplicada a la qual l’Ajuntament desisteix.
Vuitè.- DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts aprovats i SUPEDITAR
l’efectivitat dels ajuts amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 a la condició
suspensiva que en el pressupost 2020 s’hi consigni el crèdit corresponent.
Novè.- ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de els hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter
pluriennal.
Desè.- APROVAR el model normalitzat de sol·licitud de justificació de despeses E4001-16, que s’inclou en l’annex 1, que forma part del present dictamen.
Onzè.- APROVAR la incorporació del tràmit de justificació en la seu electrònica
corporativa, en l'espai de la Xarxa de Governs Locals, i aprovar la fitxa de l’esmentat
tràmit, que s’inclou en l’annex 2, que forma part del present dictamen.
Dotzè.- DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu electrònica a l'apartat indicat en l'acord anterior.
Tretzè.- NOTIFICAR el present dictamen a la Direcció General d’Administració Local
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Catorze.- NOTIFICAR el present dictamen als ens afectats.
Quinzè.- 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.”
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Annex 1 referit al dictamen que aprova la resolució dels ajuts de la Línia de
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i
Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019
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Annex 2 referit al dictamen que aprova la resolució dels ajuts de la Línia de
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel
Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i
Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019
P400. Justificació.
Què permet?
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc de la Línia de
suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER
2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i competitivitat
territorial, als efectes de procedir al pagament d’aquelles despeses relacionades amb els ajuts
atorgats que hagin estat pagades i hagin estat objecte dels corresponents informes de verificació
emesos per la Generalitat de Catalunya.

Qui el pot realitzar?
Realitzaran el tràmit de justificació els ens locals que tinguin la consideració de destinataris, una
vegada formalitzada l’acceptació dels ajuts, en els termes previstos al Dictamen que aprova la
Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel Programa
Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i
competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el seu règim de
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovat
per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre de 2018.
La despesa finançada per la Diputació de Barcelona serà com a màxim, del 25 per cent de la
despesa elegible de les actuacions seleccionades. El percentatge de finançament per part de la
Diputació de Barcelona que s’hagi aprovat serà mantingut dins cada projecte, operació, actuació,
contracte i factura que hagin estat verificats.

Quan es pot realitzar?
La presentació de la còpia dels informes de verificació de la despesa per part dels ens locals
beneficiaris a la Diputació de Barcelona es realitzarà en un termini no superior a un mes des de la
seva emissió i a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions de la Diputació
de Barcelona (PMT).
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En cas que existeixin incidències detectades en els processos de revisió i control de les
certificacions presentades pels ens locals, que comportin la determinació d’alguna despesa pagada
per la Diputació com a no elegible, l’ens local haurà de procedir al reintegrament de l'import que
correspongui.

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

La documentació esmentada anirà acompanyada del formulari normalitzat de sol·licitud de
justificació de despeses E4-001-16.

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

On i com es fa?
El tràmit s’ha de realitzar electrònicament. Accediu al Portal de tràmits dels ens locals i altres
administracions de la Seu Electronica Corporativa (PMT) i seleccioneu l’expedient de què es tracti.
En les accions disponibles, escolliu “Justificació de despeses”, empleneu les dades i adjunteu el
formulari junt amb la còpia dels informes de verificació emesos per la Generalitat de Catalunya.
La tramitació electrònica l’ha de realitzar l’interventor i/o el secretari-interventor de l’ens, o
funcionari públic habilitat en l'exercici de les seves funcions, i que exerceixi per delegació o
substitució del primer, prèvia acreditació d'aquesta circumstància.
El responsable de la presentació de la justificació de despeses és l'ens local destinatari dels ajuts
en els termes previstos al règim regulador, amb independència de quina hagi estat la modalitat
d'execució emprada.
Les justificacions que es presentin poden ser parcials o totals.
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Quan es dona resposta?
La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el termini de
30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de Registre.
Quin seguiment es pot efectuar?
El centre gestor responsable de rebre i tramitar la justificació dels ajuts és la Direcció de Serveis
de Cooperació Local, adscrita a la Coordinació de Concertació i Assistència Local de la Diputació de
Barcelona.
Quina és la normativa aplicable?
El Dictamen que aprova la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i
Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019, el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts en el marc del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió de 27 de setembre
de 2018.

Iniciar el tràmit
Portal de tràmits
Accedeix

El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies senyor president. Estem parlant de 12,8 milions d’euros:
2,94 el 2019 i 9,85 el 2020. I nosaltres creiem, més enllà de la dificultat per accedir a
aquests fons, que hi hauria d’haver un punt en alguna Comissió Informativa d’Hisenda.
Perquè, clar, quan un estudia quins són els projectes que seran finançats, un no sap si
està realment més enllà d’aquest punt genèric que diu “projectes d’especialització i
competitivitat territorial”, un no sap si està finançant cultura; si està finançant turisme;
si està finançant cohesió territorial; si està finançant desenvolupament industrial... I ens
agradaria tenir una visió més general del mapa de què és allò que s’està finançant
mitjançant aquests fons. Gràcies.
El president, senyor Castells (CiU), diu: Si li sembla li farem arribar, a través de la
Comissió pertinent, el resum dels projectes que han estat concedits pel FEDER; que
han passat una “criba” molt important i que, per tant, són projectes que han demostrat
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una solidesa molt gran i que, atesa aquesta solidesa, la Diputació ha volgut ajudar a
cofinançar-los; atès que molts d’ells, sense aquest ajut, serien difícilment executables.
Per sort, estan molt dispersos pel territori i hi ha projectes molt interessants i, per tant,
li farem arribar a vostè i a tots els que ens ho demanin.
Servei de Contractació
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, per determinats incompliments del termini
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 2
(Arranjaments comarca del Baix Llobregat) i lot 6 (Arranjaments comarques
Vallès Oriental i Maresme), de l’expedient relatiu a l’Execució de les obres de
rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats
especials i la qualitat en l’ocupació (exp. núm. 2015/0006873).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 28 de juliol de 2016 es
va adjudicar, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació i
subjecte a regulació harmonitzada, el lot 2 (Arranjaments comarca del Baix Llobregat) i
el lot 6 (Arranjaments comarques del Vallès Oriental i Maresme) de l’expedient relatiu
a l’Execució de les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments)
dels habitatges de les persones grans dels municipis menors de 300.000
habitants de la província de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de
persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació, dividit en sis lots
(2015/0006873), a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF
núm. A-08615114. En data 9 de setembre de 2016 es va signar el corresponent
contracte entre ambdues parts, vigent des del dia 1 d’octubre de 2016 fins al dia 30 de
setembre de 2018 i ampliat el seu termini d’execució fins el dia 31 de març de 2019
per acord de la Junta de Govern de data 27 de setembre de 2018.
2. En el decurs de l’execució de l’esmentat contracte, la cap del Servei de Suport de
Programes Socials de la Diputació de Barcelona, com a responsable del contracte, va
emetre un informe de data 2 de maig de 2018, en el qual es recullien determinats
incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats així com les
conseqüències jurídiques que comportaven aquests incompliments respecte al servei
que presta l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU. Aquest informe es va
incloure en l’escrit de data 7 de maig de 2018 que es va enviar a l’empresa per donar
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compliment al tràmit d’audiència. La part de l’esmentat informe que interessa es
transcriu a continuació:
“Informe relatiu a l’expedient número 2015/6873 referent a l’aplicació de penalitats per
incompliment de l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU del contracte “Execució de
les obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les
persones grans de municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en
l’ocupació”.
(...)
FETS
El Servei de Suport de Programes Socials, com a promotor del contracte i responsable del
seu seguiment, d’acord amb la clàusula 2.18 Responsable del contracte del Plec de
Clàusules Administratives, ha detectat que s’han produït incompliments en l’execució dels
contractes de tots dos lots per part de l’empresa CONSTRUCCIONES CALER,SAU
Els incompliments són els següents:
-

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

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

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

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

•

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

Clàusula 2.7 Penalitats
En cas que la Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, s’imposaran al
contractista les penalitats següents:
1. Per l’incompliment del termini d’execució de l’encàrrec d’obra de cada arranjament,
s’imposarà una penalitat del 5% respecte l’import pressupostat per aquell arranjament
per dia natural de retard si s’ultrapassa el termini màxim de 45 dies naturals que
s’estableix a la clàusula 3 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S’aplicarà una
penalització màxima del 60% del pressupost fins un màxim de 300 euros sobre el
pressupost establert per aquell arranjament.
2. ...
CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, el cap del Servei de Suport de Programes Socials, com a responsable del
contracte, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives, proposa la imposició de les
següents penalitats a l’empresa contractista CONSTRUCCIONES CALER SAU, per un
import total de 21.614,07 €, pels incompliments detectats fins el moment en:
 27 expedients del Lot 2, la qual cosa representaria penalitats per un import de 8.012,15€,
que equival a un 0,79% de l’import contractat per a aquest lot.
51 expedients del Lot 6, la qual cosa representaria penalitats per un import de 13.601,92€,
que equival a un 1,09% de l’import contractat per aquest lot.”

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

27

Total adjudicat lot: 1.008.760,33 €

8.012,15 €
0,79%

Lot 2 - Baix Llobregat
Codi expedient
Data
Encàrrec
d'execució

Municipi

Data
finalització
obra

Pressupost
Dies
Dies de
arranjament transcorreguts penalització

Percentatge
Penalització

Import
Penalització

08056-Castelldefels

2016 08056

021

17/12/2017

06/02/2018

1.323,23 €

50

5

25,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

027

19/12/2017

16/02/2018

1.578,58 €

58

13

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

029

17/12/2017

16/02/2018

1.214,33 €

60

15

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

032

17/12/2017

16/02/2018

1.560,90 €

60

15

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

034

17/12/2017

27/02/2018

3.527,30 €

71

26

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

035

17/12/2017

06/02/2018

1.383,53 €

50

5

25,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056

037

17/12/2017

16/02/2018

1.632,86 €

60

15

60,00%

300,00 €

08073-Cornellà de Llobregat

2016 08073

044

14/11/2017

16/01/2018

353,59 €

62

17

60,00%

212,15 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

040

11/12/2017

05/02/2018

1.123,97 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

042

11/12/2017

05/02/2018

1.067,96 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

043

11/12/2017

05/02/2018

1.426,35 €

55

10

50,00%

300,00 €
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08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

044

11/12/2017

14/02/2018

1.877,06 €

64

19

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

045

11/12/2017

05/02/2018

1.038,49 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

046

11/12/2017

14/02/2018

2.026,14 €

64

19

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

047

11/12/2017

20/02/2018

1.220,99 €

70

25

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077

050

11/12/2017

16/02/2018

1.783,76 €

66

21

60,00%

300,00 €

08169-Prat de Llobregat, El

2016 08169

038

20/11/2017

23/02/2018

1.003,90 €

94

49

60,00%

300,00 €

08169-Prat de Llobregat, El

2016 08169

041

20/11/2017

23/02/2018

1.032,74 €

94

49

60,00%

300,00 €

08169-Prat de Llobregat, El

2016 08169

047

14/12/2017

23/02/2018

1.826,36 €

70

25

60,00%

300,00 €

08200-Sant Boi de Llobregat

2016 08200

035

25/07/2017

07/02/2018

1.302,93 €

196

151

60,00%

300,00 €

08200-Sant Boi de Llobregat

2016 08200

058

04/12/2017

15/02/2018

1.053,98 €

72

27

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

001

05/12/2017

12/02/2018

1.889,74 €

68

23

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

002

05/12/2017

12/02/2018

1.277,52 €

68

23

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

003

05/12/2017

12/02/2018

1.022,52 €

68

23

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

004

05/12/2017

12/02/2018

1.323,62 €

68

23

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

005

05/12/2017

12/02/2018

1.096,74 €

68

23

60,00%

300,00 €

08221-Sant Just Desvern

2016 08221

006

05/12/2017

08/02/2018

1.221,40 €

64

19

60,00%

300,00 €
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Expedients fora
termini
CALER

51

Total adjudicat lot:

1.247.603,30
€

13.601,92 €
1,09%

Lot 6 - Vallès Oriental i
Maresme
Codi expedient
Data
Encàrrec
d'execució

Municipi

Data
finalització
obra

Pressupost
Dies
Dies de
arranjament transcorreguts penalització

Percentatge
Penalització

Import
Penalització

08005-Ametlla del Vallès, L'

2016 08005

006

19/12/2017

20/02/2018

1.317,70 €

62

17

60%

300,00 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

015

18/01/2018

08/03/2018

1.399,43 €

48

3

15%

209,91 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

017

18/01/2018

22/03/2018

1.341,14 €

62

17

60%

300,00 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

019

18/01/2018

08/03/2018

1.413,32 €

48

3

15%

212,00 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

020

18/01/2018

22/03/2018

1.833,10 €

62

17

60%

300,00 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

021

18/01/2018

22/03/2018

1.113,18 €

62

17

60%

300,00 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

022

18/01/2018

08/03/2018

1.355,41 €

48

3

15%

203,31 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

023

18/01/2018

22/03/2018

71,74 €

62

17

60%

43,04 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

025

18/01/2018

08/03/2018

1.207,68 €

48

3

15%

181,15 €

08033-Caldes de Montbui

2016 08033

007

13/11/2017

20/02/2018

1.479,91 €

98

53

60%

300,00 €
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08033-Caldes de Montbui

2016 08033

013

18/01/2018

07/03/2018

1.309,41 €

08033-Caldes de Montbui

2016 08033

014

18/01/2018

07/03/2018

1.252,25 €

08033-Caldes de Montbui

2016 08033

015

18/01/2018

07/03/2018

2.188,77 €

08035-Calella

2016 08035

009

11/01/2018

22/03/2018

1.259,03 €

08035-Calella

2016 08035

011

11/01/2018

08/03/2018

1.316,81 €

08035-Calella

2016 08035

012

11/01/2018

08/03/2018

1.524,52 €

08035-Calella

2016 08035

013

11/01/2018

08/03/2018

1.164,29 €

08035-Calella

2016 08035

015

11/01/2018

08/03/2018

1.106,75 €

08035-Calella

2016 08035

016

11/01/2018

08/03/2018

1.317,12 €

08039-Campins

2016 08039

001

29/12/2017

07/03/2018

1.595,71 €

08039-Campins

2016 08039

002

29/12/2017

07/03/2018

1.117,53 €

08040-Canet de Mar

2016 08040

008

06/11/2017

22/02/2018

5.019,94 €

08041-Canovelles

2016 08041

022

11/07/2017

20/02/2018

247,32 €

08075-Dosrius

2016 08075

013

09/01/2018

01/03/2018

992,43 €

08075-Dosrius

2016 08075

014

29/12/2017

01/03/2018

2.031,80 €

08075-Dosrius

2016 08075

017

09/01/2018

07/03/2018

1.568,49 €

08096-Granollers

2016 08096

019

13/12/2017

20/02/2018

1.650,04 €

47
47
47
69
55
55
55
55
55
67
67
107
223
50
61
56
68

2

10%

130,94 €

2

10%

125,23 €

2

10%

218,88 €

24

60%

300,00 €

10

50%

300,00 €

10

50%

300,00 €

10

50%

300,00 €

10

50%

300,00 €

10

50%

300,00 €

22

60%

300,00 €

22

60%

300,00 €

62

60%

300,00 €

178

60%

148,39 €

5

25%

248,11 €

16

60%

300,00 €

11

55%

300,00 €

23

60%

300,00 €
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08096-Granollers

2016 08096

020

21/12/2017

20/02/2018

1.837,32 €

08096-Granollers

2016 08096

024

21/12/2017

20/02/2018

1.396,28 €

08096-Granollers

2016 08096

026

13/12/2017

21/02/2018

1.069,14 €

08096-Granollers

2016 08096

031

05/12/2017

20/02/2018

1.362,97 €

08107-Lliçà d'Amunt

2016 08107

022

08/11/2017

20/02/2018

371,43 €

08107-Lliçà d'Amunt

2016 08107

024

23/11/2017

20/02/2018

2.007,90 €

08107-Lliçà d'Amunt

2016 08107

025

08/11/2017

20/02/2018

1.120,80 €

08107-Lliçà d'Amunt

2016 08107

027

08/11/2017

09/01/2018

1.288,12 €

08121-Mataró

2016 08121

063

10/01/2018

26/02/2018

1.300,31 €

08121-Mataró

2016 08121

067

04/12/2017

26/02/2018

1.067,76 €

08121-Mataró

2016 08121

069

04/12/2017

20/02/2018

1.091,14 €

08121-Mataró

2016 08121

073

04/12/2017

20/02/2018

321,81 €

08121-Mataró

2016 08121

074

04/12/2017

26/02/2018

837,66 €

08121-Mataró

2016 08121

058

11/01/2018

05/03/2018

1.760,34 €

08121-Mataró

2016 08121

060

11/01/2018

05/03/2018

1.607,01 €

08121-Mataró

2016 08121

071

11/01/2018

05/03/2018

1.950,31 €

08136-Montornès del Vallès

2016 08136

009

19/12/2017

20/02/2018

1.951,98 €

60
60
69
76
103
88
103
61
46
83
77
77
83
52
52
52
62

15

60%

300,00 €

15

60%

300,00 €

24

60%

300,00 €

31

60%

300,00 €

58

60%

222,86 €

43

60%

300,00 €

58

60%

300,00 €

16

60%

300,00 €

1

5%

65,02 €

38

60%

300,00 €

32

60%

300,00 €

32

60%

193,09 €

38

60%

300,00 €

7

35%

300,00 €

7

35%

300,00 €

7

35%

300,00 €

17

60%

300,00 €
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08136-Montornès del Vallès

2016 08136

011

19/12/2017

20/02/2018

1.648,50 €

08136-Montornès del Vallès

2016 08136

017

19/12/2017

16/02/2018

1.743,63 €

08136-Montornès del Vallès

2016 08136

018

19/12/2017

20/02/2018

1.494,22 €

08159-Parets del Vallès

2016 08159

012

26/10/2017

09/01/2018

1.390,34 €

08181-Roca del Vallès, La

2016 08181

008

24/11/2017

27/02/2018

978,47 €

08202-Sant Celoni

2016 08202

015

02/01/2018

07/03/2018

1.262,95 €

08210-Sant Feliu de Codines

2016 08210

003

06/11/2017

21/02/2018

1.821,75 €

62
58
62
74
94
63
106

17

60%

300,00 €

13

60%

300,00 €

17

60%

300,00 €

29

60%

300,00 €

49

60%

300,00 €

18

60%

300,00 €

61

60%

300,00 €
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4. En l’expedient de penalitat consten acreditats els incompliments descrits en l’informe
esmentat.
5. L’escrit de data 7 de maig de 2018 que donava compliment al tràmit d’audiència per
un termini de 10 dies hàbils va ser rebut per l’empresa CONSTRUCCIONES CALER,
SAU en data 10 de maig. En resposta al mateix, el representant de l’empresa va
presentar en data 25 de maig de 2018 un escrit d’al·legacions davant aquesta
corporació, en temps i forma.
6. En resposta a les al·legacions presentades per l’empresa CONSTRUCCIONES
CALER, SAU, la cap del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de
Barcelona, responsable del contracte, va elaborar un informe de data 4 de desembre
de 2018, la part del qual que interessa es transcriu a continuació:
“INFORME RELATIU A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER CONSTRUCCIONES
CALER, SAU. AL PROCEDIMENT D’APLICACIÓ DE PENALITATS
Expedient número 2015/6873 – Arranjament d’habitatges
En relació a les al·legacions presentades pel contractista CONSTRUCCIONES CALER SAU
al procediment d’aplicació de penalitats per incompliment del contracte “Execució de les
obres de rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones
grans de municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona mitjançant la
inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació”, hem
de dir el següent:
Que cal recordar que en les conclusions de l’informe inicial d’aplicació de penalitats es va
proposar la imposició de les següents penalitats a l’empresa contractista
CONSTRUCCIONES CALER SAU, per un import total de 21.614,07 €, pels incompliments
detectats en:
 27 expedients del Lot 2, la qual cosa representaria penalitats per un import de 8.012,15€,
que equival a un 0,79% de l’import contractat per a aquest lot.
 51 expedients del Lot 6, la qual cosa representaria penalitats per un import de
13.601,92€, que equival a un 1,09% de l’import contractat per aquest lot.
Que els criteris utilitzats per a la valoració de les al·legacions relatives a les causes dels
incompliments del termini d’execució de les obres, han estat de dos tipus:
 L’existència d’elements de verificació de les al·legacions.
 La pertinència de les al·legacions, és a dir, si els fets que causen els incompliments del
termini d’execució de les obres són aliens a la responsabilitat de l’empresa.
Que un cop analitzades totes les al·legacions presentades, s’ha considerat oportú, prèvia
consulta amb la direcció facultativa en aquells casos en què no s’ha disposat de material
probatori suficient i com a responsable de supervisar i comprovar la correcta execució dels
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arranjaments en termes de qualitat i terminis (clàusula 5.2 dels PPTP), acceptar les
al·legacions presentades segons es detalla a continuació:
1. Les presentades a 12 expedients per al lot 2 i,
2. Les presentades a 42 expedients per al lot 6.
 Sobre els següents expedients (2016 08033 015 / 2016 08035 013 / 2016 08096 020 /
2016 08096 024 / 2016 08121 058 / 2016 08121 060 / 2016 08136 011 / 2016 08136
017) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “Afectat per la coordinació
amb l'expedient XXX del mateix municipi al no poder coordinar el municipi afegint la
dificultat de localitzar-lo”. Comprovats els expedients, es constata que les citades
dificultats van ser causades bàsicament per l’absència dels beneficiaris de les seves llars
per diversos motius (salut, ingrés en residències, amb els familiars, etc.). Per tant, es
considera que les dificultats o impossibilitat de localitzar els usuaris són causes de retard
no atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es consideren susceptibles de
penalització.
 Sobre els següents expedients (2016 08023 019 / 2016 08023 021 / 2016 08023 022 /
2016 08033 014 / 2016 08035 012 / 2016 08035 015 / 2016 08121 069 / 2016 08121
073) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “Afectat per la coordinació
amb l'expedient XXX del mateix municipi al no poder coordinar el mateix dia els tres
expedients”. Comprovats els expedients, es constata, com en el cas anterior, que les
citades dificultats van ser causades bàsicament per l’absència dels beneficiaris de les
seves llars pels motius anteriorment citats (salut, ingrés en residències, amb els familiars,
etc.). Per tant, es considera que els motius al·legats posen en evidència que les causes
del retard no són atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es consideren
susceptibles de penalització.
 Sobre els següents expedients (2016 08221 001 / 2016 08221 006 / 2016 08096 019 /
2016 08121 071 / 2016 08136 009 / 2016 08107 022 / 2016 08107 024 / 2016 08107 025
/ 2016 08121 067) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “Dificultats
per localitzar l'usuari”. Comprovats els expedients, es constata que les causes són
similars a les dels dos grups anteriors, no atribuïbles al contractista i, per tant, no es
consideren susceptibles de penalització.
 Sobre els següents expedients (2016 08169 038 / 2016 08169 047 / 2016 08169 041 /
2016 08221 003 / 2016 08221 004 / 2016 08041 022 / 2016 08096 031 / 2016 08121 074
/ 2016 08210 003) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “Dificultat de
localitzar i coordinar els treballs entre els inquilins dels municipis per dates”. Comprovats
els expedients, es constata que aquest grup es troba en la mateixa situació que els
anteriors. Per tant, es considera que els motius al·legats posen en evidència que les
causes del retard no són atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es consideren
susceptibles de penalització.
 Sobre els següents expedients (2016 08221 005 / 2016 08023 015 /2016 08023 020 /
2016 08023 023 / 2016 08023 025 / 2016 08035 009 / 2016 08035 016 / 2016 08040 008
/ 2016 08075 014 / 2016 08096 026 / 2016 08136 018 / 2016 08181 008 / 2016 08202
015) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: Dificultat de coordinar
dates amb l'usuari per visites mèdiques”. Aquesta és una causa similar a les anteriors, si
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bé en aquest cas es va contactar prèviament amb l’usuari i no es va poder fer l’actuació
per tenir aquest visites mèdiques. Per tant, es considera que els motius al·legats posen
en evidència que les causes del retard no són atribuïbles al contractista, per la qual cosa
no es consideren susceptibles de penalització.
 Sobre el següents expedients (2016 08200 035 / 2016 08221 002 / 2016 08073 044 /
2016 08159 012) executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “l'usuari li
venia malament realitzar les obres a les dates indicades i les va ajornar fins després de
Nadal”. Es considera que els motius al·legats posen en evidència que les causes del
retard no són atribuïbles al contractista, sinó al beneficiari, per la qual cosa no es
consideren susceptibles de penalització.
 Sobre el següent expedient (2016 08121 063) executat fora de termini, l’empresa
contractista al·lega: “El propietari va trigar en donar el permís per realitzar l'obra”. Es
considera que els motius al·legats posen en evidència que les causes del retard no són
atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es consideren susceptibles de penalització.
 Sobre el següent expedient (2016 08200 058) executat fora de termini, l’empresa
contractista al·lega: “L'usuari volia posar alicatat comprat per ell i es va haver d'esperar”.
Es considera que els motius al·legats posen en evidència que les causes del retard no
són atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es consideren susceptibles de
penalització.
 Sobre el següent expedient (2016 08075 013) executat fora de termini, l’empresa
contractista al·lega: “Plat de dutxa subministrat per l'usuari no en dates acordades,
endarreriment de l'expedient”. Es considera que els motius al·legats posen en evidència
que les causes del retard no són atribuïbles al contractista, per la qual cosa no es
consideren susceptibles de penalització.
Que un cop analitzades totes les al·legacions presentades, s’ha considerat oportú, prèvia
consulta amb la direcció facultativa en aquells casos en què no s’ha disposat de material
probatori suficient i com a responsable de supervisar i comprovar la correcta execució dels
arranjaments en termes de qualitat i terminis (clàusula 5.2 dels PPTP), no acceptar les
al·legacions presentades segons es detalla a continuació:
1. Les presentades a 15 expedients per al lot 2 i,
2. Les presentades a 9 expedients per al lot 6.
 Sobre els següents expedients (2016 08023 017 / 2016 08033 013 / 2016 08035 011)
executats fora de termini, l’empresa contractista al·lega: “Telèfon erroni a l'aplicació de
gestió provocant problemes de coordinació amb d'altres expedients”. Es considera que
els motius al·legats no eximeixen l’empresa contractista de la seva responsabilitat en el
retard en l’execució dels arranjaments, ja que si aquesta informació era errònia o
inexistent, li corresponia esmenar-la mitjançant l’empresa de la direcció facultativa o la
persona de contacte dels serveis socials municipals. D’acord amb el punt quart de la
clàusula 6.2 del PPT, és obligació de l’empresa d’obres en la fase d’execució d’obres
comunicar a l’empresa de direcció facultativa les incidències que detecti durant
l’execució dels arranjaments i, en el seu cas, gestionar i resoldre aquestes d’acord amb
el nou document d’encàrrec i comunicació d’execució que reculli les modificacions. És
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per aquest motiu que aquests expedient es continuen considerant susceptibles de
penalització.
 Sobre els següents expedients (2016 08056 021 / 2016 08056 027 / 2016 08056 029 /
2016 08056 032 / 2016 08056 034 / 2016 08056 035 / 2016 08056 037 / 2016 08077 040
/ 2016 08077 042 / 2016 08077 043 / 2016 08077 044 / 2016 08077 045 / 2016 08077
046 / 2016 08077 047 / 2016 08077 050 / 2016 08005 006 / 2016 08039 001 / 2016
08039 002 / 2016 08107 027 / 2016 08033 007) executats fora de termini, l’empresa
contractista al·lega: “Prescripció realitzada en dates pròximes a Nadal on la fàbrica de
plats de dutxa no acceptava ordres de comanda fins després de les festes de Nadal”. Es
considera que els motius al·legats no eximeixen l’empresa contractista de la seva
responsabilitat en el retard en l’execució dels arranjaments. D’acord amb el punt quart de
la clàusula 6.2 del PPT, és obligació de l’empresa d’obres en la fase d’execució d’obres
garantir l’adequada realització dels arranjaments pel que fa a la qualitat, les condicions
d’execució i/o col·locació, les mesures de seguretat i salut i els terminis descrits als
Plecs. Per la qual cosa es consideren susceptibles de penalització.
 Sobre el següent expedient (2016 08075 017) executat fora de termini, l’empresa
contractista al·lega: “Un cop realitzat l'expedient es va haver de fer una comanda d'un
acumulador horitzontal que va trigar a ser subministrat”. Es considera que els motius
al·legats no eximeixen l’empresa contractista de la seva responsabilitat en el retard en
l’execució de l’arranjament. D’acord amb el punt quart de la clàusula 6.2 del PPT, és
obligació de l’empresa d’obres en la fase d’execució d’obres garantir l’adequada
realització dels arranjaments pel que fa a la qualitat, les condicions d’execució i/o
col·locació, les mesures de seguretat i salut i els terminis descrits als Plecs. Per la qual
cosa es considera susceptible de penalització.
Per tant, i d’acord amb la clàusula 2.7.1 del Plec de Clàusules Administratives que regeixen
la contractació, que diu que s’imposaran al contractista les penalitats corresponents “per
l’incompliment del termini d’execució de l’encàrrec d’obra de cada arranjament, s’imposarà
una penalitat del 5% respecte l’import pressupostat per aquell arranjament per dia natural de
retard si s’ultrapassa el termini màxim de 45 dies naturals que s’estableix a la clàusula 3 del
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. S’aplicarà una penalització màxima del 60%
del pressupost fins un màxim de 300 euros sobre el pressupost establert per aquell
arranjament”, proposem la imposició de les següents penalitats a l’empresa contractista
CONSTRUCCIONES CALER SAU, per un import total de 7.030,94 €, pels incompliments
detectats en:
 15 expedients del Lot 2, la qual cosa representaria penalitats per un import de 4.500,00€
que equival a un 0,45% de l’import contractat per a aquest lot.
 9 expedients del Lot 6, la qual cosa representaria penalitats per un import de 2.530,94€ ,
que equival a un 0,20% de l’import contractat per aquest lot.
El detall d’aquests 24 expedients figura en Annex adjunt.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

RELACIÓ EXPEDIENTS PENALITZATS - LOT 2

Municipi

Codi expedient

Data
Encàrrec
d'execució

Data
Pressupost
Dies
Dies de
Percentatge
Import
finalització
arranjament transcorreguts penalització Penalització Penalització
obra

08056-Castelldefels

2016 08056 021

17/12/2017 06/02/2018

1.323,23 €

50

5

25,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 027

19/12/2017 16/02/2018

1.578,58 €

58

13

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 029

17/12/2017 16/02/2018

1.214,33 €

60

15

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 032

17/12/2017 16/02/2018

1.560,90 €

60

15

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 034

17/12/2017 27/02/2018

3.527,30 €

71

26

60,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 035

17/12/2017 06/02/2018

1.383,53 €

50

5

25,00%

300,00 €

08056-Castelldefels

2016 08056 037

17/12/2017 16/02/2018

1.632,86 €

60

15

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 040

11/12/2017 05/02/2018

1.123,97 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 042

11/12/2017 05/02/2018

1.067,96 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 043

11/12/2017 05/02/2018

1.426,35 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 044

11/12/2017 14/02/2018

1.877,06 €

64

19

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 045

11/12/2017 05/02/2018

1.038,49 €

55

10

50,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 046

11/12/2017 14/02/2018

2.026,14 €

64

19

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 047

11/12/2017 20/02/2018

1.220,99 €

70

25

60,00%

300,00 €

08077-Esplugues de Llobregat

2016 08077 050

11/12/2017 16/02/2018

1.783,76 €

66

21

60,00%

300,00 €
4.500,00 €
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RELACIÓ EXPEDIENTS PENALITZATS LOT 6

Municipi

Codi expedient

Data
Data
Pressupost
Dies
Dies de
Percentatge
Import
Encàrrec finalització
arranjament transcorreguts penalització Penalització Penalització
d'execució
obra

08005-Ametlla del Vallès, L' 2016 08005

006

19/12/2017

20/02/2018

1.317,70 €

08023-Bigues i Riells

2016 08023

017

18/01/2018

22/03/2018

1.341,14 €

08033-Caldes de Montbui

2016 08033

007

13/11/2017

20/02/2018

1.479,91 €

08033-Caldes de Montbui

2016 08033

013

18/01/2018

07/03/2018

1.309,41 €

08035-Calella

2016 08035

011

11/01/2018

08/03/2018

1.316,81 €

08039-Campins

2016 08039

001

29/12/2017

07/03/2018

1.595,71 €

08039-Campins

2016 08039

002

29/12/2017

07/03/2018

1.117,53 €

08075-Dosrius

2016 08075

017

09/01/2018

07/03/2018

1.568,49 €

08107-Lliçà d'Amunt

2016 08107

027

08/11/2017

09/01/2018

1.288,12 €

62
62
98
47
55
67
67
56
61

17

60%

300,00 €

17

60%

300,00 €

53

60%

300,00 €

2

10%

130,94 €

10

50%

300,00 €

22

60%

300,00 €

22

60%

300,00 €

11

55%

300,00 €

16

60%

300,00 €

2.530,94 €
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Fonaments de dret
1. La penalitat s’imposarà d’acord amb el que estableix l’article 212 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, així com la regulació continguda en els plecs que
regeixen la present contractació.
2. El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i el Plec de Prescripcions
Tècniques (PPT) que regulen aquesta contractació van ser acceptats pel contractista en el
moment de presentar la seva oferta.
3. El paràgraf final de la clàusula 3 del PPT determina expressament el següent: “...
l’encàrrec d’obra s’haurà d’executar per part de l’empresa d’obres en un termini no
superior als 45 dies, de tal forma que entre la visita inicial de la fase de verificació,
prescripció i autorització i la finalització de l’obra no transcorrin més de 75 dies ....”.
4. Les penalitats previstes en el PCAP s’imposaran per l’òrgan de contractació i es faran
efectives en la forma i els termes previstos a l’article 212.8 del TRLCSP, és a dir, a
proposta del responsable del contracte i concretant la seva efectivitat mitjançant la
deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o parcial hagin d’abonar-se
al contractista, o sobre la garantia constituïda quan no puguin deduir-se dels pagaments.
5. S’ha donat compliment al tràmit d’audiència previst a l’article 51 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en relació amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6. La competència per aprovar aquesta resolució 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 de 11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades per l’empresa
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, amb NIF núm. A-08615114, adjudicatària dels lots
2 (Arranjaments comarca del Baix Llobregat) i el lot 6 (Arranjaments comarques del
Vallès Oriental i Maresme) de l’expedient relatiu al l’Execució de les obres de
rehabilitació i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones grans
dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, mitjançant la
inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la qualitat en l’ocupació,
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dividit en sis lots, formalitzat en data 9 de setembre de 2016, en sentit de reduir el
nombre d’arranjaments objecte de penalitat.
Segon. DESESTIMAR la resta d’al·legacions presentades per l’empresa
CONSTRUCCIONES CALER, SAU, pels motius exposats en l’informe de data 4 de
desembre de 2018 de la cap del Servei de Suport de Programes Socials de la
Diputació de Barcelona, responsable del contracte.
Tercer. PENALITZAR a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, per
determinats incompliments del termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats, amb
la quantitat de 7.030,94 €, corresponents a 4.500,00 € pel lot 2 i 2.530,94 € pel lot 6,
d’acord amb l’informe de la cap del Servei de Suport de Programes Socials de la
Diputació de Barcelona, responsable del contracte, de data 4 de desembre de 2018.
Quart. DETERMINAR que el pagament de la penalització es deduirà, per a cadascun
dels lots, de la primera factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació
d’aquest acord.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES CALER,
SAU, amb domicili al carrer Sabino Arana, 56, baixos, 08028 (Barcelona), per al seu
coneixement i efectes.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el Decret núm.
14613/2018, de data 21 de desembre de 2018, dictat per raons d’urgència, pel
qual s’acorda, d’una banda, establir la previsió de despesa per a la Diputació de
Barcelona, del Lot 1 - Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb
efectes d’1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020, del Lot 2 - Serveis de
comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes d’1 de gener de 2019 a 30 de
setembre de 2019, i del Lot 3 - Servei de dades i d’accés a internet amb efectes
d’1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020, i, d’altra banda, reajustar
comptablement les anualitats previstes en el Decret 4858/2018 de 22 de maig de
2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, i autoritzar i
disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona per import de
4.017.406,17 € (exp. núm. 2013/211).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la
Informació, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Atès que el President de la Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Marc Castells
Berzosa, ha dictat, per raons d’urgència i en data 21 de desembre de 2018, un Decret
(núm. reg. 14613/2018) pel qual s’acorda, d’una banda, establir la previsió de despesa
per a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2013/0000211), del Lot 1- Serveis de
comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes d’u de gener de 2019 a 31 de març
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de 2020, del Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 1 de
gener de 2019 a 30 de setembre de 2019, i del Lot 3- Servei de dades i d’accés a
internet amb efectes d’u de gener de 2019 a 31 de març de 2020, i d’altra banda,
reajustar comptablement les anualitats previstes en el Decret 4858/2018 de 22 de
maig de 2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, i autoritzar
i disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona per import de
4.017.406,17 €, que literalment diu:
“Fets
1. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen signar
un conveni de col·laboració, aprovat pel Ple de la corporació en data 31.01.2013 (A10/2013), l’objecte del qual era l’establiment de les bases i condicions mitjançant les
quals es va portar a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu,
mòbil i dades), a través de la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc
d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens
dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir
un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
2. Per Decret núm. 2014/06, de 27.de març de 2014, de la Presidència del Consorci
LOCALRET, es va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de “l’Acord Marc
d’Homologació de la contractació dels Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i
ens locals de la demarcació de Barcelona adherits al procés de compra agregada”, i que
es van formalitzar mitjançant els contractes que es detallen a continuació:
LOT 1- Serveis de comunicacions de veu fixa, formalitzat amb VODAFONE ESPAÑA
SAU, en data 22 de juliol de 2014.
LOT 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, formalitzat amb l’empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.
LOT 3- Serveis de dades i d’accés a internet , formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA
DE ESPAÑA SAU, en data 21 de maig de 2014.
3. En data 12 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
ordinària, aprovà, per delegació del Ple, el dictamen pel qual es proposa autoritzar al
consorci LOCALRET la tramitació de la pròrroga dels contractes derivats de l’Acord Marc
d’Homologació de la contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu , mòbil i dades)
de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, per a dur a terme la
pròrroga dels contractes, per un període de dos anys més, a contar des del 21 de maig
de 2016 per als LOTS 2 i 3 i des del 22 de juliol del mateix any per al LOT 1.
4. En data 6 de juliol de 2017, el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen
signar un nou conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern de data 8 de juny
de 2017 (A 259/17), l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions
mitjançant les quals es portarà a terme una nova contractació centralitzada dels Serveis
de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació que
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s’hi adhereixin, d’acord amb el procediment de licitació corresponent, a fi d’obtenir un
benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic.
5. Per decret de data 4 de gener de 2018 (A 16/18), la Diputació de Barcelona dona trasllat
al Consorci LOCALRET de la proposta de requeriments de la Diputació de Barcelona i de
l’Organisme de Gestió Tributària que cal incloure en la licitació dels serveis de
telecomunicació, així com de la designació dels dos vocals per participar en la mesa de
contractació del procés de licitació dels serveis objecte del conveni.
6. Per acord del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, de 20 de febrer de
2018, es va aprovar l’expedient i l’inici de la tramitació del procediment de contractació
del contracte de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions per a la Diputació de
Barcelona i el seu sector públic, Consorci LOCALRET, ajuntaments, consells comarcals i
altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de
Barcelona”, amb una durada de 48 mesos comptats des del primer dia del mes natural
següent a la formalització del contracte, o des de la data que s’indiqui en el document de
formalització, prorrogables fins a un màxim de 24 mesos més, i amb un pressupost base
de licitació de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil dos-cents vuitanta-set euros amb
seixanta-dos cèntims (38.803.287,62 €), exclòs l’IVA, desglossat: Lot 1 - Serveis de
comunicacions fixes de veu i dades, 32.413.376, 90 €, exclòs l’IVA; lot 2: Serveis de
comunicacions mòbils de veu i dades, 6.389.910,72 €, exclòs l’IVA (Exp. 2018/001).
7. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de
2018, va aprovar un dictamen, la part dispositiva del qual és la següent:
“Primer.- APROVAR la proposta de contractació dels Serveis de Telecomunicacions de
la Diputació de Barcelona, d’acord amb les previsions contingudes en el conveni signat
en data 6 de juliol de 2017 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret per a la
contractació centralitzada dels serveis següents:
 LOT 1.- Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb un import total per a
quatre anys de 16.425.786,42 €, IVA exclòs.
 LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, amb un import total per a
quatre anys d’1.008.837,00 €, IVA exclòs.
Segon.- RESTAR ASSABENTAT i DONAR CONFORMITAT a la Proposta de Plec de
Clàusules Administratives i de Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir la
present contractació.
Tercer- AUTORITZAR la despesa pluriennal de 21.095.894,34 €, IVA inclòs, derivada
d’aquesta contractació, que s’ha de fer efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
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Tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Quart-. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.”
8. En data 19 de març de 2018, l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU va interposar recurs
especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP) contra l’anunci de licitació de l’expedient de contractació, els plecs de
clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions tècniques (PPT) que
regeixen el contracte esmentat. El TCCSP, mitjançant Resolució núm. 17/2018, de 27 de
març, va acordar suspendre el procediment de contractació, d’acord amb el que
estableixen els articles 43 i 46.3 del TRLCSP.
9. Per decret de la Presidència núm. 2018/007, de data 16 d’abril, del Consorci
LOCALRET, es va acordar rectificar els errors detectats en els plecs i els seus annexos,
així com facilitar informació addicional, ampliant, conseqüentment, el termini per a la
presentació de proposicions en 60 dies, comptats des de la data d’enviament de l’anunci
rectificatiu al DOUE; advertint, tanmateix, que el procediment de contractació resta
suspès fins que el TCCSP dictés la corresponent resolució.
10. En data 7 de maig de 2018, per Decret de Presidència núm. 2018/08, el Consorci
LOCALRET va aprovar els següents acords:
“PRIMER.- Disposar que l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU continuï prestant els
serveis de comunicacions de veu fixa (Lot 1 del contracte derivat de serveis anomenat:
“Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i dades per a la Diputació de Barcelona, els
seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de
Barcelona, adherits al procés de contractació agregada”), fins que el nou adjudicatari es
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva
implantació definitiva.
SEGON.- Disposar que l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU i l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU continuïn prestant, respectivament, els serveis de
comunicacions mòbils de veu i dades i de dades i accés a Internet (Lots 2 i 3 del
contracte derivat de serveis anomenat: “Serveis de telecomunicacions de veu, mòbil i
dades per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells
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comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de contractació
agregada), fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels
serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva. “
11. En data 11 de juliol de 2018 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va dictar
la resolució 127/2018, que resol el recurs especial en matèria de contractació interposat
per VODAFONE ESPAÑA SA. L’esmentada resolució estima parcialment el recurs
interposat, només en relació a la dicció del punt primer de la clàusula 6.2.3.3.1 del Plec
de Prescripcions Tècniques, i desestima el recurs pel que fa a la resta de pretensions del
recurrent, basades principalment en la suposada infracció dels principis de neutralitat
tecnològica i la lliura concurrència.
12. Un cop aixecada la suspensió del procediment de contractació, es va procedir a rectificar
els plecs i a publicar els anuncis i documentació corresponent, en el perfil del contractant
del Consorci Localret, en data 27 de juliol de 2018. La data final per la presentació de les
ofertes es va establir en el dia 22 d’octubre de 2018.
13. La necessitat de mantenir la prestació dels Serveis de Telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona més enllà de la data del 31 de desembre de 2018, data que es
va establir, per Decret núm. 4858/2018 de data 22 de maig de 2018, ratificat per la Junta
de Govern de 31 de maig de 2018, com a límit de la previsió econòmica feta, de cara a
l’adjudicació de la nova contractació, posada en relació amb el fet que la propera Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona no tindrà lloc fins el 31 de gener de 2019,
determinen la necessitat de dictar amb caràcter d’urgència una resolució que garanteixi
que el servei no quedi desatès en cap moment fins a l’adjudicació dels nous contractes i
que faci els ajustaments comptables corresponents fins el 31 de març de 2020 per als
lots 1 i 3 i fins al 30 setembre de 2019 per al lot 2, sense perjudici que amb posterioritat
calgui fer nous ajustos per garantir la continuïtat del servei.
Fonaments de dret
1. Vist l'article 235 del Decret 179/1995, de13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), són obligacions del contractista
prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l'ens local contractant
sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma
directa. En cas d'extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins
que un altre es faci càrrec de la gestió.
2. Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 26 de juliol de 2011 (acord
115/11), va acordar delegar en la Junta de Govern la competència objecte del present
Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada per Decret de Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril
de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), complementada i modificada per
Decret de la Presidència núm 8535/17, de 5 de setembre, rectificat per Decret núm
8656/17, de 14 de setembre de 2017 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2017).
3. Vist l’article 205.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) que reconeix la
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possibilitat d’acords entre les corporacions locals, per dur a terme sistemes d’adquisició
centralitzada.
4. Vist l’apartat 2.4.b) en relació amb l’apartat 3.1.c) 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.-ESTABLIR que la previsió de despesa per a la Diputació de Barcelona (Exp. núm.
2013/0000211), és la següent:
Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes d’1 de gener de 2019
a 31 de març de 2020, per un import de 947.735,20 €, IVA inclòs, amb l’empresa
VODAFONE ESPAÑA SAU.
Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes 1 de gener de 2019 a
30 de setembre de 2019, per un import de 152.390,99 €, IVA inclòs, amb l’empresa
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU.
Lot 3- Servei de dades i d’accés a internet amb efectes d’1 de gener de 2019 a 31 de març
de 2020, per un import de 2.917.279,98 €, IVA inclòs, amb l’empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU.
Segon.-REAJUSTAR comptablement les anualitats previstes en el decret 4858/2018 de 22
de maig de 2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, corresponent
a l’expedient 2018/0001242, amb el núm. d’operació 1802000035, en el sentit de donar de
baixa els crèdits autoritzats en mesos reflectits en el quadre següent, ampliant
correlativament l’anualitat per a l’any 2023:

Lot Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22200
G/14200/17230/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/49100/22203
TOTAL LOT 1

1

Import 2019
-1.148.301,77 €
-1.116.979,23 €
-1.089.138,15 €
-54.710,42 €
-3.409.129,57 €

Lot

Aplicació pressupostària

2

G/14200/92600/22203
TOTAL LOT 2

Import 2020
-83.347,49 €
-163.674,86 €
-203.783,27 €
-5.079,99 €
-455.885,61 €

Import 2019
(23 juliol a 31 desembre)
-152.390,99 €
-152.390,99 €

Import 2023
(1 de d’abril a
31 de
desembre)
357.534,93 €
534.678,68 €
328.385,10 €
22.407,93 €
1.243.006,64 €
Import 2023
(23 juliol a 31
desembre)
76.293,30 €
76.293,90 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 4.017.406,17 €, derivada de la pròrroga
fins el 31 de març de 2020 dels lot 1 i 3 i fins al 30 de setembre de 2019 del lot 2 d'aquesta
contractació, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries de l’exercici 2019 i 2020
que figuren en el quadre següent:

Lot

G/14200/92600/22200
TOTAL LOT 1

1

Lot
2

Lot

3

Any 2019
(1 de gener a 31
desembre)
900.081,20 €
900.081,20 €

Aplicació pressupostària

Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22200
TOTAL LOT 2

Aplicació pressupostària
G/14200/92600/22203
G/14200/49100/22203
G/14200/33210/22203
G/14200/17230/22203
TOTAL LOT 3

Any 2020
(1 de gener a 31 de
març)
47.654,00 €
47.654,00 €

Any 2019
(1 de gener a 30 setembre )
152.390,99 €
152.390,99 €

Any 2019
(1 de gener a 31
desembre)
248.220,57 €
1.116.979,23 €
1.089.138,15 €
54.710,42 €
2.509.048,37 €

Any 2020
(1 de gener a 31 de
març)
35.693,49 €
163.674,86 €
203.783,27 e
5.079,99 €
408.231,61 €

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

Vist l’apartat 2.4.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 data 9 de juliol de 2018
(publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent:
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona (núm. reg.
14613/2018), dictat per raons d’urgència, pel qual s’acorda, d’una banda, establir la
previsió de despesa per a la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2013/0000211), del
Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb efectes 1 de gener de
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2019 a 31 de març de 2020, del Lot 2- Serveis de comunicacions mòbils de veu i
dades amb efectes 1 de gener de 2019 a 30 de setembre de 2019, i del Lot 3- Servei
de dades i d’accés a internet amb efectes 1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020, i
d’altra banda, reajustar comptablement les anualitats previstes en el Decret 4858/2018
de 22 de maig de 2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, i
autoritzar i disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona per import de
4.017.406,17 €.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies senyor president. Bé, denunciar, en aquest cas, la
manca de previsió i la provisionalitat en aquest dictamen, del qual ja es va donar... del
decret que es va donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda pertinent.
Nosaltres podrem entendre, no compartir, però sí entendre, que la Diputació faci servir
una pròrroga per a determinats serveis, encara que sigui fer una pròrroga d’un servei
de més de quatre milions d’euros. Però no entenem la raó d’urgència, és a dir, si ja se
sap que aquests contractes han de vèncer, per tant, s’hauria d’haver dotat
pressupostàriament; si és que s’opta per aquesta fórmula de pròrroga. I estem parlant
de qüestions tan bàsiques i fonamentals, avui dia, com els serveis de comunicació de
veu fixa, els serveis de comunicació de veu i dades i els serveis de dades i accés a
internet. Llavors no entenem com la Diputació, d’una banda, està generant dictàmens
per potenciar o generar la compra agregada, justament d’aquests serveis, entre altres,
els serveis de telecomunicacions; i, al mateix temps, la pròpia Diputació, en la
contractació dels seus propis serveis de telecomunicacions però dels diferents
operadors privats, fa gala d’aquesta improvisació. Gràcies.
A continuació pren la paraula el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informciói, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu:
Gràcies, president. Per aclarir al senyor Duran una qüestió i és que, aquesta licitació
l’està portant a terme LOCALRET, no ho està fent Diputació de Barcelona; amb la qual
cosa, LOCALRET tenia l’encàrrec i la previsió de fer aquesta adjudicació en temps i
forma, i no ha estat així. Per tant, el que fa la Diputació és suplementar aquesta part
fins que hi hagi l’adjudicació definitiva que, pel que em consta, està a punt de ser així.
Però no és voluntat d’aquesta administració sinó del sistema que s’ha utilitzat a
LOCALRET, que té motius perquè hagi estat així, però, insisteixo, no és una qüestió
que derivi directament de l’Àrea de TICs de la Diputació de Barcelona, sinó d’una
administració que és un consorci.
El president, senyor Castells (CiU), diu: Molt bé, queda clar.
Servei de Programació
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar
compte dels informes de seguiment del pressupost per programes del 3r.
trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 2018/9255).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i
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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:
“Els pressupostos de la Diputació de Barcelona és una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les seves
despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar les
polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la corporació, i les
accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els seus objectius.
L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores es
realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut de
les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una assignació
clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es pretenen
assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost dels recursos
necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una relació dels indicadors
més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l’exercici, del
grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.
El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia i
eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
Les bases d’execució del pressupost de 2018 en la Base 7 sobre Informació als
Òrgans de Govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb la
periodicitat següent:
-

Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del pressupost
per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el qual serà tramés
també als serveis respectius per al seu coneixement”

En conseqüència, atesos els motius exposats el President delegat que subscriu, en ús
de les atribucions que té conferides pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB
d’11.07.2018) proposa l’adopció del següent
ACORD
RESTAR ASSABENTADA de l’Informe de seguiment del pressupost
subprogrames del tercer trimestre de l’any 2018 que s’incorpora a l’expedient.”

per
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran (CUPPoble Actiu), qui diu: Gràcies senyor president. Com sempre ens agradaria conèixer
la valoració política d’aquests informes.
Seguidament intervé el diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, senyor Garcia Cañizares (CiU), qui diu: Bé, crec que és
bastant habitual. L’avaluació política sempre és la mateixa. Nosaltres estem sotmesos
a tot un seguit de controls, que estem complint i el que ens demostra aquesta
valoració, que és més tècnica que política, és que estem dins dels paràmetres que
estan previstos i que políticament defensem.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Direcció de Relacions Internacionals
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar,
inicialment, Ia revocació parcial d’algunes subvencions atorgades a favor
d’entitats sense ànim de lucre en el marc de l’Oferta d’accions d’educació per al
desenvolupament 2016 (exp. núm. 2016/5979).- 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.
És per això que, anualment, la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, aprova les
bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a entitats sense
ànim de lucre, dins de “l’Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament”. L’Oferta
és una relació de diferents accions de sensibilització realitzades per entitats sense
ànim de lucre que la Diputació de Barcelona selecciona mitjançant convocatòria i posa
a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona de menys de 100.000
habitants. La Diputació subvenciona una part de la despesa i els ens locals
n’assumeixen la resta. D’aquesta manera, poden escollir les accions que més els
interessa, a cost molt reduït.
En data 30 de juny de 2016 es van aprovar, per acord de la Junta de Govern de la
corporació (AJG 264/16), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de
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subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre
“Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016.
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 610/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201620165120008403.
D’acord amb la Base 3 de la convocatòria, el període d’execució de les subvencions
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria havia d’estar comprès entre l’1 de
setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017 i aquest podia ser prorrogat, d’acord a
l’establert a l’article 49 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre, si es
considerava oportú i es sol·licitava abans de la seva finalització, fins a la meitat del
mateix, i d’acord a la Base 18 el termini de justificació final s’establia fins al 30 de
setembre de 2017.
Segons la Base 17 els imports corresponents a cadascuna de les subvencions
atorgades es satisfarien mitjançant dos pagaments: el primer pagament corresponent
al 50 % de l’import de la subvenció, es tramitaria fraccionat, la primera fracció del 25 %
es pagaria un cop la Diputació de Barcelona rebia l’acceptació escrita de la subvenció i
sempre que l’entitat beneficiària hagués presentat els compromisos dels ens locals
per, almenys, una quarta part de les activitats subvencionades; la segona fracció del
25 % es pagaria durant el primer trimestre de l’any 2017. El segon pagament
corresponent al 50 % restant, s’havia de satisfer prèvia presentació del compte
justificatiu simplificat, que havia de ser lliurat abans del 30 de setembre de 2017. En
relació a aquests terminis, cal tenir en compte les pròrrogues aprovades en data 26 de
juliol de 2017 per a determinades entitats, mitjançant resolució número 8030/2017 del
Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona. En aquesta resolució es va aprovar la pròrroga, del termini d’execució dels
dos projectes de la Fundació Catalana de l’Esplai fins al 31 de desembre de 2017 i del
termini de justificació fins al 28 de febrer de 2018, i de la Fundació Tus Ojos del termini
d’execució fins al 31 d’octubre de 2017 i el de justificació fins al 31 de desembre de
2017.
Aquesta mateixa Base 17 establia que, en cas que les entitats beneficiàries no
portessin a terme l’execució de la totalitat de les accions proposades a la sol·licitud,
l’import total de la subvenció atorgada s’ajustaria en funció del nombre d’accions
efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. I la Base
19.1 disposava que, en el cas que els documents presentats com a justificació fossin
incorrectes o incomplets, es comunicaria a l’interessat la necessitat d’esmenar les
anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà que fos notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es
procediria a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la
consegüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.
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Per últim, la Base 25.1 establia que quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o
de la revisió de la subvenció, l’import definitiu d’aquesta fos inferior a l’import pagat, el
perceptor estarà obligat a reintegrar l’excés.
En data 10 de gener de 2019 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament informa que
en tres de les subvencions atorgades en la convocatòria 201620165120008403
l’import final correctament justificat ha estat inferior a l’import atorgat, motiu pel qual es
proposa la revocació parcial de les següents tres subvencions en l’import i pels motius
que s’assenyalen a continuació:
 De la subvenció atorgada a la Fundació Tus Ojos, per al projecte “Imatgeacció
Solidària. Segona Edició”, pel finançament de set accions amb un import per
acció de 704 euros i un import total subvencionat de 4.928 euros, a l’informe
s’assenyala que l’entitat ha justificat correctament, en data 7 de novembre de
2017, un total de 4.104,03 euros i que per tant cal revocar 823,97 euros.
L’oficina gestora a la vista de la justificació final presentada dins de termini per la
Fundació Tus Ojos, li requereix esmenar en data 12 de febrer de 2018 i l’entitat
contesta al requeriment en data 26 de febrer de 2018. Revisada la documentació
presentada l’oficina estableix que s’ha de considerar despesa no elegible l’import
de 100,65 euros d’un disc dur (despesa número 10 del compte justificatiu) en
tractar-se de material inventariable exclòs a la Base 16 de la convocatòria com a
despesa subvencionable. Per tant del total de despesa directa imputada per
l’entitat, 3.936,20 s’han de restar els 100,65 euros del disc dur, quedant un total
de 3.835,55 euros de despesa directa elegible correctament justificada.
La reducció de la quantitat de despesa directa elegible afecta al total de despesa
indirecta que es pot imputar a la justificació, ja que la despesa indirecta que es
pot admetre és el 7 % del total de despeses directes, en aquest cas 268,48
euros.
Tenint en compte les despeses finalment justificades correctament per la
Fundació Tus Ojos, el pressupost executat i finalment admès és de 4.104,03
euros (suma de la despesa directa elegible més la indirecta), per la qual cosa
l’oficina gestora proposa revocar la quantitat de 823,97 euros de despesa no
elegible, resultat de restar a l’import total atorgat l’import justificat (4.928 euros
menys 4.104,03 euros).
 De la subvenció atorgada a la Fundació Catalana de l’Esplai per al projecte “A
què juguem. Bolívia, Catalunya, Equador. Jocs i més per entendre les
desigualtats Nord-Sud”, pel finançament de quatre accions amb un import per
acció de 415,50 euros i un import total atorgat de 1.662 euros, l’informe conclou
manifestant que, després del requeriment efectuat per l’oficina en data 1 de juny
de 2018, a la vista de la justificació presentada per l’entitat en data 28 de febrer
de 2018, i després de la contestació efectuada per aquesta en data 15 de juny
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de 2018, l’entitat ha justificat correctament un total de 831 euros, ja que d’acord
amb la memòria de l’actuació presentada l’entitat ha realitzat i justificat
únicament dues accions, per tant es proposa revocar l’import de les dues accions
no realitzades i no justificades, 831 euros.
 De la subvenció atorgada, també, a la Fundació Catalana de l’Esplai per al
projecte “Contes quitxés de Guatemala: (chi) boca, (xiskin) orella, (kux) cor”, pel
finançament de cinc accions amb un import per acció de 585,50 euros i un import
total atorgat de 2.927,50, l’informe tècnic estableix que, després d’efectuar el
corresponent requeriment en data 1 de juny de 2018, a la vista de la justificació
presentada per l’entitat en data 28 de febrer de 2018, i tenint en compte la
resposta de l’entitat de data 15 de juny de 2018, es conclou que l’entitat ha
justificat correctament un total de 1.171 euros, ja que d’acord amb la memòria
d’actuació presentada ha realitzat i justificat únicament dues accions, per tant
l’oficina gestora sol·licita la revocació per l’import de les tres accions no
desenvolupades, 1.756,50 euros.
Al mateix informe també s’estableix que, l’entitat Metges del Món per la subvenció
atorgada a l’acció “El món, refugi de drets i justícia per a totes les persones”, ha
presentat una renúncia per l’import de les dues accions que no ha realitzat, 2.776,10
euros i que, arran de la tramitació del Decret de renúncia, que paral·lelament a aquest
acte s’està realitzant, s’ha detectat un error al darrer pagament realitzat a l’entitat.
L’entitat Metges del Món va rebre una subvenció per import d’11.104,40 euros, es va
fer un primer pagament per import de 5.552,20 euros i l’entitat renúncia a 2.776.10
euros, per tant el darrer pagament havia de ser de 2.776,10 però per una errada en la
tramitació s’ha fet un abonament a l’entitat per import de 2.776,25. Així doncs l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament sol·licita revocar l’excés de QUINZE CÈNTIMS
(0,15) transferits per error a l’entitat i instar el seu reintegrament.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte
es proposa revocar inicialment la quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS
AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (823,97) a la Fundació Tus Ojos per l’acció
“Imatgeacció Solidària. Segona Edició”; VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS (831) a la
Fundació Catalana de l’Esplai per l’acció “A què juguem: Bolívia, Catalunya, Equador.
Jocs i més per entendre les desigualtats Nord-Sud” i, MIL SET-CENTS CINQUANTASIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.756,50) per l’acció “Contes quitxés de
Guatemala: (chi) boca, (xikin) orella, (kux) cor”; QUINZE CÈNTIMS (0,15) a l’entitat
Metges del Món per l’acció “El món, refugi de drets i justícia per a totes les persones” i
el seu reintegrament; accions aprovades mitjançant acord 610/16 de la Junta de
Govern d’aquesta corporació.
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 la convocatòria per a
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l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense
ànim de lucre “Oferta d’accions d’educació per al desenvolupament” 2016, aprovades
mitjançant acord 264/16 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 30 de
juny de 2016.
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les
obligacions dels beneficiaris de les subvencions 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 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, en darrer terme, l'apartat 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de
juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), 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),
correspon l’adopció d’aquest Acord a la Junta de Govern per delegació de la
Presidència.
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, Ia revocació parcial de les subvencions atorgades a
favor de:
- la Fundació Tus Ojos per l’acció “Imatgeacció Solidària. Segona Edició” per un
import de VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
(823,97) del total de subvenció concedida QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-IVUIT (4.928) EUR
- la Fundació Catalana de l’Esplai per l’acció “A què juguem: Bolívia, Catalunya,
Equador. Jocs i més per entendre les desigualtats Nord-Sud” per un import de
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VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS (831) del total de subvenció concedida MIL
SIS-CENTS SEIXANTA-DOS (1.662) EUR
- a la Fundació Catalana de l’Esplai per l’acció “Contes quitxés de Guatemala:
(chi) boca, (xikin) orella, (kux) cor” per un import de MIL SET-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.756,50) del total de
subvenció concedida DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (2.927,50).
- a l’entitat Metges del Món per l’acció “El món, refugi de drets i justícia per a totes
les persones” per un import de QUINZE CÈNTIMS (0,15) del total de subvenció
concedida ONZE MIL CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
(11.104,40),
subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de l’Oferta d’accions
d’educació per al desenvolupament 2016 (convocatòria 201620165120008403),
aprovada mitjançant Acord 610/16, de data 24 de novembre de 2016, de conformitat
amb l’informe tècnic de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que consta a
l’expedient administratiu.
Segon.- CONCEDIR a la Fundació Tus Ojos, a la Fundació Catalana de l’Esplai i
l’entitat Metges del Món un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentin les al·legacions i
altres elements de prova que considerin oportunes. Transcorregut aquest termini, si no
han presentat cap al·legació, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer.- REQUERIR a Metges del Món, en cas que la revocació esdevingui definitiva,
el reintegrament de QUINZE CÈNTIMS (0,15) 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 la resolució a la Fundació Tus Ojos, a la Fundació Catalana de
l’Esplai i a l’entitat Metges del Món.”
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU).
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb
l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de
la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (exp. núm.
2019/643).- 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
Una de les qualitats que més identifica, des de temps llunyans i encara ara, la societat
catalana, és la seva capacitat associativa. La societat civil ha sabut sempre agrupar-se
i organitzar-se per tal d’assolir uns determinats objectius, que segons els temps i les
circumstàncies, han estat de caràcter ben divers: polítics, econòmics, culturals,
religiosos, socials, laborals, esportius, etc., però que en tots els casos han influït
decisivament en el desenvolupament d’un teixit social molt ric, divers i actiu.
L’associacionisme cultural engloba el conjunt d’entitats jurídiques sense ànim de lucre
que duen a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents
àmbits, caracteritzades pel voluntarisme i la participació dels seus associats.
Històricament les associacions culturals catalanes també han tingut la capacitat de
generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser
unes grans transformadores de l’espai públic. Han desenvolupat una funció
organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles
en els processos de participació ciutadana.
La Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i
de l’associacionisme cultural, especifica al seu preàmbul que, tal com correspon a
unes institucions de govern representatives d’una societat oberta, plural i democràtica
com és la catalana, l’administració no ha d’entrar en competència ni ha de pretendre
substituir les entitats nascudes de la societat civil, sinó que:
a) Ha de reconèixer el caràcter i la voluntat de servei públic que caracteritza la
majoria d’aquestes entitats;
b) Ha de donar suport i facilitats per al desenvolupament de la vida associativa.
En conseqüència, les administracions públiques han d’ajustar-se a uns criteris
metòdics i racionals d’aplicació d’uns recursos públics que han d’afavorir el
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desenvolupament cultural i han de contribuir d’una manera significativa a preparar les
condicions que facilitin la potenciació de les energies creatives que hi ha en el si de la
societat.
L'Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona ha assolit i
consolidat un elevat grau de compromís i de servei envers els ajuntaments i la
ciutadania, treballant en diferents àmbits de la cultura, entre ells la cultura popular i
tradicional.
Des de la perspectiva del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme
cultural, la Diputació de Barcelona vol col·laborar econòmicament en el manteniment
dels projectes i iniciatives de foment i difusió de la cultura popular que es
desenvolupen en els municipis de la seva demarcació.
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).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports es volen fomentar les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades
per les entitats culturals sense finalitat de lucre.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000.- EUR) per a les activitats de
cultura popular i tradicional organitzades per les entitats culturals amb càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de l’exercici 2019.
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
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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 amb l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), 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 a l’aprovació de la convocatòria i la concessió
de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010543), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte finançar activitats de cultura popular i
tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre, el text íntegre de la
qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS,
MITJANÇANT
EL
PROCEDIMENT
DE
CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DURANT L’ANY 2019, ORGANITZADES PER LES ENTITATS
CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010543
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1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el
foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la
Diputació de Barcelona durant l’any 2019.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes subvencions
tenen com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en
activitats de cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona,
vinculades a:
-

Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:
-

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Tallers i/o activitats formatives.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.
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Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el
31 de desembre de 2019. El sol·licitant haurà d’especificar la data de finalització de les
activitats que determinarà el termini de justificació, vegeu article 20.
4. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de
realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per
cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit
es detallen:
 Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que
tinguin domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts.
El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus
estatuts.
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions
polítiques i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que
aborden els aspectes culturals de forma secundària en les seves activitats.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades
per entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores,
Agrupacions...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.
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.
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5. Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI de la persona que presenta la sol·licitud de subvenció.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat (Annex 1) detallant el període d’execució de les activitats.
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat (Annex 2).
7) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
8) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
9) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat (Annex 3).
10) Declaració en què es manifesti disposar, si s’escau, de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
11) Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat (Annex 5).
12) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris
específics d’atorgament de les subvencions
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.
6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’11 de febrer de 2019 i finalitzarà el
27 de març del 2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS).
La convocatòria serà única.
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents
exigits a la base 5 podran trobar-se al lloc web següent:
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
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La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l‘entitat,
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte,
poden 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 assistència 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 Serveis de Cultura
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació,
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà desistit de la seva sol·licitud.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius:
1. Qualitat i interès cultural del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració,
concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria, fins a 10 punts,
repartits de la següent forma:
a) Qualitat del projecte segons la memòria presentada, fins a 5 punts.
b) Interès del projecte en base als aspectes culturals i socials que incorpora, fins a 5
punts.
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2. Impacte cultural i social del projecte presentat, fins a 10 punts, que es valorarà en
base a:
a) Públic assistent, accessibilitat i durada de l’activitat presentada, fins a 4 punts.
b) Participació i integració d’altres entitats, fins a 3 punts.
c) Repercussió territorial, fins a 3 punts.
3. Grau d’implicació de l’entitat en l’organització del projecte, fins a 5 punts, valorat en
base a:
a) La funció que acompleix l’entitat com a organitzadora, co-organitzadora o com a
participant en el projecte, fins a 3 punts.
b) Les tasques previstes de planificació, seguiment i avaluació per al bon
desenvolupament del projecte, fins a 2 punts.
4. Pla de difusió de l’activitat o esdeveniment, valorat en base a les accions de difusió i els
mitjans utilitzats, fins a 5 punts.
5. Tipologia de l’activitat, segons el següent barem no acumulatiu:
a) Activitats que es desenvolupin en el marc de festes o elements festius declarats
Patrimoni festiu de Catalunya (Decret 389/2006, de 17 d’octubre), 10 punts.
b) Festes Majors o cicle festiu, 8 punts.
c) Trobades i festes pròpies del territori, 6 punts.
d) Homenatges i/o efemèrides pròpies de cada entitat, 4 punts.
e) Festivals, concursos i obres de teatre, 4 punts.
f) Reparació o creació d’elements festius, 2 punts.
6. Capacitat d’organització de l’entitat, fins a 10 punts, valorada en base a:
a) Les activitats culturals programades de manera continuada al llarg de l’any, on es
tindrà especialment en compte les activitats vinculades al dia de l’associacionisme
cultural, fins a 5 punts.
b) La repercussió territorial de les seves activitats, fins a 3 punts.
c) El grau de col·laboració amb altres entitats, fins a 2 punts.
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per
tal d’acreditar els criteris de valoració.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40100/33400/48903 de l’exercici 2019, destinada a subvencionar activitats de cultura
popular i tradicional.
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No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a comptar des dels
50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams superiors i inferiors,
augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà degudament motivat en
l’informe d’instrucció.
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000€.
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada.
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de serveis de Cultura de l’Àrea de
Cultura, Educació i Esports.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, que actuarà com a president,
o persona en qui delegui.
 Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui.
 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació.
 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui.
 Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui.
 Dos representants de la Gerència de Serveis de Cultura, un dels quals actuarà com a
secretari.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
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 tractarse 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 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
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir de la
publicació de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les
seves objeccions.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció:
1. Els perceptors de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i
en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
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6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits
a l’article 6.2 OGS
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.
 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple,
o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de
l’entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal tècnic, administratiu o directiu;
adquisició de material o reparació de maquinària, etc.) sempre que no superin el 5% de
les despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures han d’estar datades l’any 2019, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària i han
d’haver estat efectivament pagades.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
17. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats
directament a l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de la Diputació de Barcelona encara que siguin vinculats directament a
l’activitat/projecte presentat.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
 Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del
patrimoni de l’entitat.
 Honoraris de professorat
18. Subcontractació
No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat subvencionada.
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19. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
20. Termini i forma de justificació
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com es descriu a continuació:
Quan l’execució del projecte/activitat subvencionada sigui durant el primer semestre del
2019, el període de justificació serà entre l’1 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 30
d’octubre del 2019. Per a les activitats executades durant el segon semestre de l’any, el
període de justificació serà entre l’1 de gener del 2020 i, com a màxim, el 28 de febrer del
2020.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat
que revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, i contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
 S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
 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.
 Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
3. Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà
al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la
subvenció.
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La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures de més
import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o superior al
20% la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que correspongui fins a
arribar a aquest percentatge.
21. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat 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 beneficiari per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
22. Mesures de garantia
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les condicions que van
determinar la concessió de la subvenció.
24. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats i també per d’altres àrees de la Diputació de
Barcelona per a la mateixa activitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
25. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de
publicitat de subvencions.
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26. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva
Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
27. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també estarà obligada a reintegrar l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
28. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells depengui. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
29. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
30. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta Convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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31. Protecció de dades de caràcter personal.
Les dades personals facilitades en el decurs de la present convocatòria de subvenció seran
tractades per la Diputació de Barcelona de manera que se li garanteixen el seus drets, tot
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general
de protecció de dades.
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el
tractament de les seves dades personals per aquest cas.”

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 31 DE GENER DE 2019 DE LA JUNTA DE GOVERN DE
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A
FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS
DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019,
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE LUCRE,
PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010543
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Associacions, fundacions i entitats sense finalitat de lucre i de caràcter cultural que tinguin
domicili social a la demarcació de Barcelona i així consti als seus estatuts.
Queden, per tant, excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i
sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden els aspectes
culturals de forma secundària en les seves activitats.
També queden excloses d’aquesta línia de subvencions les activitats organitzades per
entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per
tenir una convocatòria pròpia de subvencions.
Tampoc podran participar les administracions públiques.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. Objecte.
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura,
Educació i Esports, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i
difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019.
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, i d’acord amb les
previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes subvencions tenen
com a finalitat contribuir al finançament de l’organització i/o participació en activitats de
cultura popular i tradicional a la demarcació de la Diputació de Barcelona, vinculades a:
-

Cicle festiu dels municipis i comunitats.
Mostres i trobades de cultura popular i tradicional.
Sortides, viatges o intercanvis vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Festivals, concursos i exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
Producció de nous espectacles de cultura popular.
Commemoració d’aniversaris de personalitats, fets i/o entitats adreçades a la
conservació i difusió de la memòria cultural col·lectiva.
Restauració o creació d’elements d’imatgeria festiva i confecció de la indumentària.

No seran objecte de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:
-

Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Sortides, viatges o intercanvis fora de la demarcació de la Diputació de Barcelona,
encara que siguin vinculats a l’objecte de la convocatòria.
Àpats populars.
Tallers i/o activitats formatives.
Edicions de publicacions o material de suport electrònic.
Creació o manteniment de pàgines web i xarxes socials.
Programes de recerca i estudi.
Activitats de caire esportiu, escolar i les colònies infantils.
Activitats adreçades exclusivament a la promoció comercial o turística.

Restaran excloses aquelles sol·licituds en les quals no estigui definit el títol concret de
l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció. No seran subvencionables les
programacions anuals de l’entitat.
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).
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Quart. Quantia.
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de QUATRE-CENTS
CINQUANTA MIL EUROS (450.000 €). No podran atorgar-se subvencions per import
superior a l’esmentada consignació pressupostària.
L’import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional entre tots els sol·licitants, en relació als punts assignats. El valor mig del
punt resultarà de la divisió de l’import de la convocatòria entre la suma total de valoracions
superiors a quinze punts. El valor resultant serà l’aplicat als projectes que aconsegueixin la
puntuació establerta com a tram mig en un escalat de 10 punts per tram a comptar des dels
50 punts que s’atorguen com a màxim. A partir del tram mig, els trams superiors i inferiors,
augmentaran o disminuiran en un import fixe per tram, que quedarà degudament motivat en
l’informe d’instrucció.
No s’atorgaran subvencions per import superior a 5.000.- EUR
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total del projecte/activitat subvencionada.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total
previst.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’11 de febrer de 2019 i finalitzarà el
27 de març del 2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS).
Sisè. Altres dades
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a
finançar projectes desenvolupats durant el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i el
31 de desembre de 2019.
La valoració tindrà un màxim de 50 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà
que obtinguin un mínim de 15 punts en aquesta valoració per a ser estimats.
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se com es descriu a continuació: Quan
l’execució del projecte/activitat subvencionada sigui durant el primer semestre del 2019,
l’interval de justificació serà entre l’1 de setembre i, com a màxim, el 30 d’octubre del 2019.
Per a les executades durant el segon semestre de l’any, l’interval de justificació serà entre
l’1 de gener i, com a màxim, el 28 de febrer del 2020.”

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
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es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart. APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la
convocatòria destinada a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar
dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, organitzades
per les entitats culturals sense finalitat de lucre, promoguda per la Gerència de Serveis
de Cultura que s’adjunta com a annex III.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (450.000.- EUR) a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48903 del pressupost de despeses de 2019
de la Diputació de Barcelona.
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació.”
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ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA, QUE INCORPORA
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
ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR DINS DE LA
DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019
ORGANITZADES PER LES ENTITATS CULTURALS SENSE FINALITAT DE
LUCRE.
En compliment de l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, aquesta sol·licitud i la documentació que s’escaigui s’haurà de presentar
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania.
La documentació ha de venir signada al final d’aquest document amb signatura digital vàlida.
Consulteu la política de signatura electrònica de la Diputació de Barcelona a l’adreça:
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
1. DADES DE LA SUBVENCIÓ
Codi de la convocatòria

2019/10543

Àrea/Servei/Oficina

40100 – Gerència de Serveis de Cultura

Títol del Projecte
Import sol·licitat
Municipi de realització de les
activitats a subvencionar
2. DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
Nom o Raó social
Domicili

CIF/NIF

Localitat

CP

Telèfon mòbil (obligatori a
efectes d’avís de notificació)
Correu electrònic (obligatori a
efectes d’avís de notificació)

Telèfon 2:

3. DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms
Càrrec amb el què actua

DNI
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4. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA (marqueu el que correspongui)
DNI sol·licitant
N.I.F. de l’entitat
Escriptura d’apoderament
Escriptura de constitució o adaptació
Estatuts
Inscripció registral
Memòria de l’activitat per a la qual es demana la subvenció (ANNEX 1)
Pressupost de l’activitat (ANNEX 2). El pressupost d’ingressos no ha d’incloure la subvenció sol·licitada
a la Diputació de Barcelona
Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’art 13 L. 38/2003
L.G.S. (ANNEX 3)
Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (ANNEX 4)
Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens (ANNEX 5)
Documentació acreditativa dels requisits específics exigits en la convocatòria. Enumerar-los:

D’acord amb l’establert a la Llei 11/2007, 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ,
amb la presentació d’aquesta sol·licitud
AUTORITZO expressament a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma directa de les
entitats competents l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
En el cas de no tenir autorització expressa, s’haurà d’aportar les certificacions previstes als articles 18 i
següents del RLGS
La Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades, en aquest formulari i els seus annexes, amb la
finalitat de gestionar aquesta sol·licitud basada en una missió de caràcter públic, i no es cediran sense el seu
consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de gestió documental
i d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació
de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada
de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva
privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Pot exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o
presencialment o per correu a l’Oficina de Registre (Rbla, Catalunya, 126 – 08008 Barcelona).
EXCM. SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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ANNEX 1
MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL SE SOL·LICITA SUBVENCIÓ
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi de la convocatòria

2019/10543

Àrea/Servei/Oficina

40100 – Gerència de Serveis de Cultura

Nom o raó social
2. DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PROJECTE I LES ACTIVITATS PREVISTES.

3. DATES D’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES.

Àrea de Presidència
Secretaria General

4. REPERCUSSIÓ ESPERADA EN EL TERRITORI (justificar)

5. ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE

5.1 El vostre paper en l’organització del projecte és de:
Organitzador

Co-organitzador

Participant

5.2. Tasques de planificació, seguiment i avaluació previstes
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6. PLA DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT O ESDEVENIMENT

7. ALTRES ACTIVITATS CULTURALS ANUALS PREVISTES

Data

Activitat

Municipi

8. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR

Entitats participants

ANNEX 2
PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL·LICITA
LA SUBVENCIÓ
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre
1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Codi convocatòria

2019/10543

Àrea/Servei/Oficina

40100 – Gerència de Serveis de Cultura

Nom o raó social
2. PREVISIÓ D’INGRESSOS

IMPORT (€)

Recursos propis
Subvencions d’altres Administracions públiques (relacionar a Annex 3)
Aportacions privades (relacionar a Annex 3)
Altres ingressos (detallar
TOTAL
3. PREVISIÓ DE DESPESES
Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)
Contractació externa (consignar conceptes separadament)
Material
Despeses indirectes
Altres (consignar conceptes i imports separadament)
TOTAL
DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES
SUBVENCIÓ SOL·LICITADA (Import en euros)

IMPORT (€)
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ANNEX 3
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2018, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi convocatòria

2019/10543

Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits per a ser beneficiari/ària previstos en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els
següents:
1) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics.
2) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarada
insolvent en qualsevol procediment, no trobar-se declarada en concurs, llevat que en
aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjecta a intervenció judicial o
haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període
d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
3) No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat declarades culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
4) No trobar-se la persona física, els/les administradors/ores de les societats mercantils o
aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 12/1995, d’11 de maig, d’Incompatibilitats dels Membres del Govern
de la Nació i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la
mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
5) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini
reglamentàriament.
6) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a
paradís fiscal.
7) Trobar-se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament.
8) No haver estat sancionada mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
9) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, General de
Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus membres en cap
dels supòsits relacionats a les lletres a) a h).
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10) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes de prohibició
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d’Associació.
11) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del disposat en
l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució ferma, en virtut de
la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

2. Que es compromet a executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la
subvenció.
3. Que es compromet a sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona.
4. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per la mateixa activitat a
altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:

ENTITAT CONCEDENT

IDENTIFICACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA

IMPORT

5. Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació
de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions
per la mateixa activitat.
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ANNEX 4
Activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, organitzades per les entitats culturals sense finalitat de lucre

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Codi convocatòria

2019/10543

Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

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

No implica contacte habitual amb menors d’edat.
Implica contacte habitual amb menors d’edat. En aquest cas, l’entitat disposa de les
certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participen en el
projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a
aportar una nova declaració responsable.
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ANNEX 5
(complimentar únicament en aquells casos en què l’entitat ja hagi aportat
a la Diputació de Barcelona documentació acreditativa de la seva personalitat jurídica
i de la seva representació legal)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
2019/10543

Codi convocatòria
Nom o raó social

NIF

Nom i cognoms de qui subscriu

DNI

Caràcter amb el què actua

DECLARA sota la seva responsabilitat :

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

Signatura
digital
vàlida
representant legal de l’entitat

del/de

la

AVÍS: AQUEST DOCUMENT ÚNICAMENT ES POT SIGNAR EN FORMAT PDF
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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
minuta del conveni -acord de partenariat- entre la Diputació de Barcelona i
TRACS - Traditional Arts and Culture Scotland- Consiliul Judetean Maramures,
Zètema Progetto Cultura srl, Foreningen HC Andersen Festivals, Regione
autònoma Fruili- Venezia Giulia, ASOCIATIA ESCU, Stowarzyszenie EdukacyjnoSpoleczno-Kulturalne Teatr BRAMA, Ens de l'Associacionisme Cultural Català,
Fundació Mediterrània Fira d'espectacles d'arrel tradicional, Teknecultura Gestió
SL, per a la regulació de la col·laboració i execució del projecte el projecte
“TRAD-UP. Upgranding traditional culture” a la Comissió Europea (exp. núm
2018/18681).- 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 PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
La Comissió Europea ha obert la convocatòria anomenada EACEA 34/2018:
“Recolzament a projectes de cooperació europeus 2019” del Programa EuropaCreativa. El termini per fer la sol·licitud va finalitzar el 11 de desembre de 2018.
La Diputació de Barcelona (DiBa) ha liderat la constitució d'un partenariat conformat
pels socis presents a la Taula 1 per a la presentació d'un projecte a aquesta
convocatòria centrat en la generació de coneixement a nivell europeu sobre com
mantenir viva la Cultura popular i Tradicional a través del foment de la seva renovació.
Nom del soci
TRACS - Traditional Arts and Culture Scotland
Consiliul Judetean Maramures

País
Regne Unit

Diminutiu
TRACS

Romania

Maramures

Italia

Zetema

Dinamarca

HC Andersen

Italia

FVG

Romania

ESCU

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - SPOLECZNO KULTURALNE TEATR BRAMA

Polonia

Brama

Ens de l'Associacionisme Cultural Català

Espanya

ENS

Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel
tradicional

Espanya

FIRA

TEKNÈCULTURA gestió, SL

Espanya

TEKNÈCULTURA

Zètema Progetto Cultura srl
Foreningen HC Andersen Festivals
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ASOCIATIA ESCU

Àrea de Presidència
Secretaria General

La proposta va ser presentada per la Diputació de Barcelona el dia 11 de desembre
del 2018 previ l’aprovació mitjançant el Decret de Presidència número 13496 de data
10/12/2018 en el qual s’aprovava CONCÓRRER a la convocatòria nº EACEA 34/2018:
Projectes de cooperació del subprograma de Cultura dins del Programa Europa
Creativa 2014-2020 (Category 2-larger scale cooperation projects).
El projecte s’ha plantejat per a 36 mesos, començant l’1 de desembre del 2019 i
finalitzant el 30 de novembre del 2022. L'import de la subvenció sol·licitada a la
Comissió Europea és de 1.597.732,29 EUR i, tal com estableixen les bases del
programa per als projectes de cooperació de categoria 2, equival al 50 % del cost total
del projecte que és de 3.195.464 €. Aquest finançament es distribueix de la forma que
s’explica a la taula 2 següent:
Taula 2: Distribució de finançament entre els socis
Soci
DiBa
TRACS
Maramures
Zetema
HC Andersen
FVG
ESCU
Brama
ENS
FIRA
TEKNECULTURA
TOTAL

Finançament
sol·licitat
235.846,43 €
112.932,08 €
189.998,83 €
111.132,88 €
231.457,05 €
136.117,38 €
213.024,70 €
179.387,11 €
49.243,54 €
33.050,70 €
105.541,59 €
1.597.732,29 €

Finançament
aportat
341.388,08 €
112.932,08 €
189.998,83 €
111.132,87 €
231.457,05 €
136.117,37 €
213.024,69 €
179.387,30 €
49.243,54 €
33.050,69 €
-€
1.597.732,50 €

Total
577.234,51 €
225.864,16 €
379.997,66 €
222.265,75 €
462.914,10 €
272.234,75 €
426.049,39 €
358.774,41 €
98.487,08 €
66.101,39 €
105.541,59 €
3.195.464,79 €

La presentació d’una candidatura en aquesta convocatòria comporta la signatura d’un
conveni per part del partenariat. Tal com preveu l’annex 2 del Document guia de la
convocatòria: “Creative Europe. Culture Sub-programme. Support for european
cooperation projects 2019. Guidelines.” aquest s’ha de presentar inmediatament en el
cas de ser requerit.
La minuta de conveni que es proposa aprovar contempla en el seu redactat set
annexos que el complementen. D’aquests els següents tres no es poden acompanyar
al present acord pels motius que s’exposen a continuació:
 Annex 5. Dates d'aprovació de la minuta del conveni dels socis que requereixen
una aprovació prèvia per part dels seus òrgans de govern.
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 Annex 6. “Contracte de subvenció” signat entre la Comissió Europea i la
Diputació de Barcelona (s’adjuntarà després de la seva signatura).
 Annex 7. Addenda multilateral o bilateral amb cadascun dels socis per adaptar el
present conveni al contracte de subvenció signat (es tramitarà i signarà un cop
signat el contracte de subvenció entre la Comissió Europea i la Diputació de
Barcelona).
En el cas de l’annex 5 el motiu és que les administracions públics participants en el
projecte hauran d’aprovar aquesta minuta de conveni un cop aprovada per la Diputació
de Barcelona, i per tant, aquestes dates d’aprovació s’obtindran amb posterioritat a
l’aprovació del present acord. En el cas dels annexos 6 i 7, encara no poden ser-hi
donat que són documents que s’esdevenen de la prèvia concessió de la subvenció
sol·licitada, i que s’acompanyaran i aprovaran prèviament a la seva incorporació en
aquesta minuta de conveni en la resolució de l’acceptació de la subvenció per part de
la Diputació de Barcelona.
La part dispositiva no considera diposició de despesa donat que es tracta d’un conveni
que entra en vigor en el cas que es concedeixi el finançament sol·licitat. La reserva de
finançament es durà a terme posteriorment a que es signi el Contracte de subvenció”
entre la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que disposen
els articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
Atès que aquest conveni s’exclou de l’àmbit dels contractes del sector públic d’acord
amb la previsió establerta en l’article 6 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.
Vist el document guia de la convocatòria nº EACEA 34/2018: “Creative Europe. Culture
Sub-programme. Support for european cooperation projects 2019. Guidelines.”
Vista la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Atès que en compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, la Diputació de Barcelona haurà de
trametre el conveni signat al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
La Gerència de Serveis de Cultura ha elaborat la memòria justificativa, tal com
estableix l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).
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 3.4. lletra 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 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 la minuta del conveni- acord de partenariat - entre la Diputació de
Barcelona i TRACS - Traditional Arts and Culture Scotland, Consiliul Judetean
Maramures, Zètema Progetto Cultura srl, Foreningen HC Andersen Festivals, Regione
autònoma Fruili- Venezia Giulia, ASOCIATIA ESCU, Stowarzyszenie EdukacyjnoSpoleczno-Kulturalne Teatr BRAMA, Ens de l'Associacionisme Cultural Català,
Fundació Mediterrània Fira d'espectacles d'arrel tradicional, Teknecultura Gestió SL
per a la regulació de la col·laboració i execució del projecte el projecte “TRAD-UP.
Upgranding traditional culture” a la Comissió Europea, el text literal de la qual és el
següent:
“CONVENI
ACORD DE PARTENARIAT PER A
LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
“TRAD-UP. Upgrading traditional
culture” A
LA COMISSIÓ EUROPEA
D'una banda la Diputació de Barcelona,
amb domicili a la Rambla de Catalunya,
126, 08008 de Barcelona (Espanya) amb
NIF P-0800000-B, representada en aquest
acte […]i assistit per […]

AGREEMENT
PARTNERSHIP AGREEMENT FOR
THE SUBMISSION OF THE
PROJECT “TRAD-UP. Upgrading
traditional culture” TO THE
EUROPEAN COMMISSION
On the one part, Barcelona Provincial Council,
domiciled in Rambla Catalunya 126 08008
Barcelona (Spain) with ID number P-0800000B, represented in this act by [… ] and assisted
by [… ]
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D’altra banda, TRACS - Traditional Arts and
Culture Scotland (Regne Unit) amb domicili
a 43-45 High Street, EH1 1SR Edinburgh
(Regne Unit), representada per […].

On the other part, TRACS - Traditional Arts
and Culture Scotland (United Kingdom),
domiciled in 43-45 High Street, EH1 1SR
Edinburgh (Regne Unit), represented by [… ]

D’altra
banda,
Consiliul
Judetean
Maramures (Romania) amb domicili a
Gheorghe Sincai 46, 430311 Baia Mare
(Romania), representada per […].

On the other part, Consiliul Judetean
Maramures (Romania), domiciled Gheorghe
Sincai 46, 430311 Baia Mare (Romania),
represented by […].

D’altra banda, Zètema Progetto Cultura srl
(Itàlia), amb domicili a la Via Attilio Benigni 59,
00156 Roma (Itàlia), representada per […]

On the other part, Zètema Progetto Cultura
srl (Italy), with registered office in Via Attilio
Benigni 59, 00156 Roma (Italy), represented
by […].

D’altra banda, Foreningen HC Andersen
Festivals (Dinamarca), amb domicili a
Vestergade 67, 1, 5000 Odense C
(Dinamarca), representada per […].

On the other part, Foreningen HC Andersen
Festivals (Denmark), domiciled in Vestergade
67, 1, 5000 Odense C (Denmark),
represented by […]..

D’altra banda, la REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA (Italia), amb
domicili a PIAZZA UNITA D ITALIA 1, 34121
Trieste (Itàlia), representada per […]

On the other part, REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA (Italy), domiciled in
PIAZZA UNITA D ITALIA 1, 34121 Trieste
(Italy), represented by […].

D’altra banda, ASOCIATIA ESCU (Romania),
amb domicili a Strada General Culcer Ioan,
numarul 50, sector 6, 060136 Bucarest
(Romania), representada per […].

On the other part, ASOCIATIA ESCU
(Romania), domiciled in Strada General
Culcer Ioan, numarul 50, sector 6, 060136
Bucarest (Romania), represented by […].

D’altra
banda,
STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNO
SPOLECZNO
KULTURALNE TEATR BRAMA (Polònia),
amb domicili a UL. ZIELONA DROGA 9, 72100 GOLENIOW (Polònia), representada per
[…].

On the other part, STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNO
SPOLECZNO
KULTURALNE TEATR BRAMA (Poland),
domiciled in UL. ZIELONA DROGA 9, 72-100
GOLENIOW (Poland), represented by […].

D’altra banda, l’Ens de l'Associacionisme
Cultural Català (Espanya) amb domicili a
Valencia 558, 6 - 1, 08026 Barcelona
(Espanya), representada per […]

On
the
other
part,
l’Ens
de
l'Associacionisme Cultural Català (Spain),
domiciled in Valencia 558, 6 - 1, 08026
Barcelona (Spain), represented by […].

D’altra banda, la Fundació Mediterrània,
Fira d'espectacles d'arrel tradicional
(Espanya) amb domicili a c/L’arquitecte Oms
5, 08242 Manresa (Espanya), representada
per […].

On the other part, la Fundació Mediterrània,
Fira d'espectacles d'arrel tradicional
(Spain), domiciled in c/L’arquitecte Oms 5,
08242 Manresa (Spain), represented by […].
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D’altra banda, TEKNÈCULTURA gestió, SL
(Espanya) amb domicili a C/Sant Josep 29,
08980 Sant Feliu de Llobregat (Espanya),
representada per […].

On the other part, la TEKNÈCULTURA
gestió, SL (Spain), domiciled in C/Sant Josep
29, 08980 Sant Feliu de Llobregat (Country),
represented by […].

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

BACKGROUND AND MOTIVATION

La Comissió Europea ha obert la convocatòria
de propostes EACEA 34/2018: “Recolzament
a projectes de cooperació europeus 2019” del
subprograma de Cultura dins del Programa
Europa Creativa 2014-2020.

The European Commission has opened the
call for proposals EACEA 34/2018: “Support
for European cooperation projects 2019”
within Culture sub-programme of Creative
Europe 2014-2020.

La Diputació de Barcelona (DIBA) ha liderat la
constitució d'un partenariat per a la
presentació d'un projecte a aquesta
convocatòria anomenat “TRAD-UP: upgrading
traditional culture” centrat en animar als
agents i governs locals que treballen la
cultura popular i tradicional per promoure la
renovació de continguts, formats, llenguatges
i audiències de festivals i esdeveniments en
aquest camp, per tal de garantir la seva
rellevància en la identitat contemporània
europea.

Barcelona Provincial Council (DIBA) has led
the formation of a partnership to submit a
project to this call named "TRAD-UP:
upgrading traditional culture", focused on
encouraging popular and traditional culture
stakeholders and local governments to
promote renewal of content, formats,
languages and audiences of festivals and
events in that field, in order to ensure their
significance for European contemporary
identity.

Aquesta proposta qual es presentada per la
Diputació de Barcelona, com a entitat líder del
projecte, amb el suport i col·laboració dels
socis següents:

This proposal is submitted by Barcelona
Provincial Council, as leading institution of the
project, with the support and collaboration of
the following partners:

-

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (Regne Unit)
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
Zètema Progetto Cultura srl (Italia)
Foreningen HC Andersen Festivals
(Dinamarca)
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italia)
ASOCIATIA ESCU (Romania)
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Polònia)
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Espanya)
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Espanya)
Teknecultura Gestió SL (Espanya)

-

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (United Kingdom)
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
Zètema Progetto Cultura srl (Italy)
Foreningen HC Andersen Festivals
(Denmark)
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italy)
ASOCIATIA ESCU (Romania)
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Poland)
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Spain)
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Spain)
Teknecultura Gestió SL (Spain)
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El projecte parteix de la constatació que el
diàleg entre “tradició” i “modernitat”, sovint
afectat pel lema “prohibit tocar” –és a dir, la
tendència a fixar i aïllar la tradició- ha
d’evolucionar cap un major dinamisme. La
tradició que no dialoga amb el temps present
esdevé estàtica i es fossilitza, d’igual manera
que l’avantguarda que no és capaç de
fertilitzar-se amb la tradició cultural corre el
risc de ser una cultura desarrelada.

The project is based on the confirmation that
dialogue between “tradition” and “modernity”,
often affected by the motto “Do not touch” –
namely, the tendency to set and isolate
tradition– must evolve towards greater
dynamism. Tradition that does not interact
with this present time becomes static and
fossilised, just as the vanguard that is not able
to cross-fertilise with cultural tradition runs the
risk of being an uprooted culture.

En aquest marc el projecte TRAD-UP neix
amb l'objectiu de generar un know how
europeu per a l'impuls de la cultura popular i
tradicional i la transmissió dels seus valors al
servei de la integració, la cohesió social, la
creativitat col·lectiva i la construcció
d'identitats, a través de la innovació de
continguts i llenguatges i la renovació
d'audiències, amb la finalitat d'assegurar la
seva
perdurabilitat
com
a
element
culturalment significatiu per a la societat
europea contemporània.

Within this framework, TRAD-UP aims at
generating a European know-how for the
promotion of popular and traditional culture
and the transmission of its values at the
service of integration, social cohesion,
teaching and identity building, through
innovative contents and languages and the
renovation of audiences, to ensure its
sustainability as a culturally significant
element for contemporary European society.

Per dur-ho terme, la Diputació de Barcelona
proposa als socis una metodologia de treball
basada en extreure els trets definitoris de les
experiències innovadores en aquest camp
que es desenvoluparan en cadascun dels
territoris dels socis. Dança tradicional (Fira
Mediterrània & Regione Friuli Venezia Giulia),
esdeveniments estacionals (Traditional Arts
Culture Scotland & Maramures County
Council), activitats de cultura tradicionals
fetes per associacions de base (Ens de
l’Associacionisme Cultural Català), músiques
del món i folk (Zètema Progetto Cultura &
ASOCIATIA-ESCU), narració de contes (HC
ANDERSEN Festival) i teatre (TEATR
BRAMA ) són les expressions artístiques que
realitzaran els socis durant l’execució del
projecte.

To do this, Barcelona Provincial Council
proposes a methodology based on extracting
the defining features of the innovative
experiences that will be developed particularly
for this project in each of the partner’s
territories.
Traditional
dance
(Fira
Mediterrània & Regione Friuli Venezia Giulia),
seasonal turning points (Traditional Arts
Culture Scotland & Maramures County
Council), traditional activities of base
associations (Ens de l’Associacionisme
Cultural Català), folk and world music
(Zètema Progetto Cultura & ASOCIATIAESCU), storytelling (HC ANDERSEN Festival)
and theatre (TEATR BRAMA) are the artistic
expressions to be performed during the
lifespan project by the partners.

Les experiències seran estudiades per
experts en anàlisi d’audiències i hibridació
entre cultura tradicional i l’art contemporani.

The experiences will be studied by experts in
audience analysis and hybridisation between
traditional culture and contemporary arts.

Les conclusions nodriran unes directrius
conceptuals amb l’objectiu de posar a

Conclusions drawn will feed conceptual
guidelines to facilitate access of stakeholders
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disposició dels diferents agents involucrats en
el desenvolupament de cultura popular i
tradicional, un conjunt d’instruments que
puguin ser d’utilitat per tal d’impulsar la
renovació i aproximar els nous públics.
Complementariament el projecte analitzarà
bones pràctiques recollides entre els socis a
més d’aquelles que concorrin a la
convocatòria del Premi Europeu per premiar
experiències innovadores de pràctiques de
cultura popular i tradicional. Aquest premi
està obert a candidatures d’organitzacions
que estiguin treballant aquesta temàtica arreu
d’Europa.

involved in this kind of activities to a set of
tools useful to promote the renewal and
approximation
to
new
audiences.
Complementarily, the project will analyse
good practices collected among partners as
well as the ones that will apply to the call for a
European Award to reward innovative
experiences in practices of popular and
traditional culture. This award is open to the
submission of proposals from organisations
working on this topic throughout Europe.

El coneixement creat i l'experiència adquirida
en el projecte serà disseminada mitjançant
una potent acció de comunicació, que
pivotarà sobre una plataforma on-line on es
trobaran els continguts generats pel projecte,
publicats en formats atractius, també, als
nous públics als que es pretén arribar.

Knowledge created and expertise acquired
within the project will be disseminated through
a powerful communication action that will
pivot on an online platform, where the
contents generated by the project will be
uploaded, in attractive formats, also, to the
new audiences to which it intends to reach.

Per Decret de Presidència número 13496 de
data 10/12/2018 la Diputació de Barcelona va
aprobar concorrer a la convocatoria “Creative
Europe. Culture Sub-programme. Support for
european
cooperation
projects
2019.
Guidelines”, acció que es va dur a terme en
data 11/12/2018 obtenint el número de
referència 607696-CREA-1-2019-1-ES-CULTCOOP2.

By Presidencial Decree with number 13496
and dated on 12/10/2018 the Barcelona
Provincial Council approved to attend to the
call and on 11/12/2018 the call “Creative
Europe. Culture Sub-programme. Support for
European
cooperation
projects
2019.
Guidelines.” and the submission have been
done on 11/12/2018 obtaining the reference
number 607696-CREA-1- 2019-1-ES-CULTCOOP2.

La minuta del present conveni ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona i per la resta de socis
que els cal una aprovació prèvia dels seus
òrgans de governs, en les dates que consten
detallades en l'Annex 5 del conveni.

The minutes of this agreement have been
approved by the Governing Board of the
Province of Barcelona and by the remaining
partners who need previous approval from
their government bodies on the dates
specified in Annex 5 to this agreement.

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.

The Barcelona Provincial Council will send
this
agreement to the Registry of
Collaboration and Cooperation Agreements of
the Generalitat de Catalunya in compliance
with the provisions of Law 19/2014, of
December 29, on transparency, access to
public information and good governance.
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Vist l’anteriorment exposat, totes les parts, de
comú acord i reconeixent-se plena capacitat
per a aquest acte, formalitzen el present
conveni que es regirà pels següents:

All the parties, by mutual agreement and
recognising full capacity to this act, formalise
this agreement, which will be governed by the
following:

PACTES

PACTS

PRIMER.- Objecte del present conveni

FIRST.- Purpose of the present Agreement

L'objecte del conveni és regular la
col·laboració dels socis que formen el
partenariat, integrat per TRACS - Traditional
Arts and Culture Scotland (Regne Unit),
Consiliul Judetean Maramures (Romania),
Zètema
Progetto
Cultura
srl
(Italia),
Foreningen
HC
Andersen
Festivals
(Dinamarca), Regione autònoma FriuliVenezia Giulia (Italia), ASOCIATIA ESCU
(Romania),
Stowarzyszenie
EdukacyjnoSpoleczno-Kulturalne Teatr BRAMA (Polònia),
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Espanya), Fundació Mediterrània, Fira
d'espectacles d'arrel tradicional (Espanya),
Teknecultura Gestió SL (Espanya)
i la
Diputació de Barcelona per a la proposta a la
Comissió Europea del projecte “TRAD-UP.
Upgrading
traditional
culture”
en
la
convocatòria EACEA 34/2018, així com la
seva execució.

The purpose of the agreement is to regulate
the collaboration between the organisations
comprising the partnership: TRACS Traditional Arts and Culture Scotland (United
Kingdom), Consiliul Judetean Maramures
(Romania), Zètema Progetto Cultura srl
(Italy), Foreningen HC Andersen Festivals
(Denmark), Regione autònoma Friuli-Venezia
Giulia (Italy), ASOCIATIA ESCU (Romania),
Stowarzyszenie
Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Poland), Ens de
l'Associacionisme Cultural Català (Spain),
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Spain), Teknecultura
Gestió SL (Spain) and Barcelona Provincial
Council for the proposal to the European
Commission of the project "TRAD-UP.
Upgrading traditional culture" in the call
number EACEA 34/2018, as well as its
execution.

El treball exercit per les parts es durà a terme
d'acord amb els termes i condicions estipulats
en el present conveni, juntament amb els
següents annexos que formen part integral
del mateix:

The work performed by the parties will be held
in accordance with the terms and conditions
stipulated in this Agreement, together with the
following annexes which are an integral part
of it:

Annex 1. Descripció del projecte presentat a
la Comissió Europea.

Annex 1. Description of the project submitted
to the European Commission.

Annex 2. Pressupost del projecte a presentar
a la Comissió Europea composat per les
següents parts: (1) overview, (2) action plan,
(3)
costs
linked
to
activities,
(4)
communication costs, (5) personnel costs, (6)
indirect costs, (7) co-financing income and (8)
breakdown and project funding.

Annex 2. Project budget submitted to the
European Commission composed by the
following parts: (1) overview, (2) action plan,
(3)
costs
linked
to
activities,
(4)
communication costs, (5) personnel costs, (6)
indirect costs, (7) co-financing income and (8)
breakdown and project funding.

Annex 3. Document guia de la convocatòria:
“Creative Europe. Culture Sub-programme.

Annex 3. Guidelines of the call: document
“Creative Europe. Culture Sub- Programme.
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Support for european cooperation projects
2019. Guidelines.”

Support for European Cooperation Project
2019. Guidelines".

Annex 4. Model de “Grant agreement for an
action with multiple beneficiaries”.

Annex 4. Model of “Grant agreement for an
action with multiple beneficiaries”.

Annex 5. Dates d'aprovació de la minuta del
conveni dels socis que requereixen una
aprovació prèvia per part dels seus òrgans de
govern.

Annex 5. Dates of approval of the present
agreement of those partners who need it.

Annex 6. “Contracte de subvenció” signat
entre la Comissió Europea i la Diputació de
Barcelona (s’adjuntarà després de la seva
signatura).

Annex 6. Grant agreement signed by
European
Commission
and
Barcelona
Provincial Council (if the project is granted).

Annex 7. Addenda multilateral o bilateral amb
cadascun dels socis per adaptar el present
conveni al contracte de subvenció signat (es
tramitarà i signarà un cop signat el contracte
de subvenció entre la Comissió Europea i la
Diputació de Barcelona).

Annex 7. Multilateral or bilateral addendum
with each partner to adapt the present
agreement to the signed grant agreement (will
be processed and signed once the grant
agreement
between
the
European
Commission and the Barcelona Provincial
Council has been signed).

SEGON.- Obligacions de la Diputació de
Barcelona

SECOND.- Obligations
Provincial Council

La Diputació de Barcelona es compromet a:

Barcelona Provincial Council commits itself to:

1. Representar al conjunt del partenariat
davant la Comissió Europea com a soci
líder i responsable de la implementació
del projecte, en representació de tots els
socis, i en aquesta condició, entre d’altres
funcions, signar el Contracte de
Subvenció entre la Comissió Europea i la
Diputació de Barcelona per a l'execució
del projecte “TRAD-UP”. En aquest sentit
tots els socis han signat les seves
respectives cartes de mandat.

1. Represent the partnership vis-à-vis the
European Commission as leader partner
and responsible for the implementation of
the project on behalf of all the partners,
and in this condition, among other
functionssign the grant agreement
between the European Commission and
Barcelona Provincial Council for the
execution of the project "TRAD-UP". In
this sense all partners have signed its
respective mandate letters.

2. Vetllar per la correcta execució del
conjunt d'accions previstes en el projecte.
Entre d’altres, planificar i coordinar el
conjunt d'activitats comunes, assegurant
un sistema de control i direcció eficient
que vetlli per aconseguir que totes les
tasques són complertes segons la

2. Ensure the proper execution of the
actions forecasted in the project proposal.
Among others, the planning and
coordination of all common activities with
an efficient control system ensuring that
all tasks are fulfilled according to the
project proposal submitted to the

of

Barcelona
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proposta de projecte presentada a la
Comissió Europea. A més, centralitzar el
conjunt de comunicacions del projecte
amb l'Agència encarregada del Programa
Europa Creativa de la Comissió Europea
(Education, Audio-visual and Culture
Executive
Agency),
mantenir
una
comunicació fluïda amb la resta de socis,
ser responsable de la divisió de tasques
entre els mateixos, i implementar
l'avaluació del projecte mitjançant la
contractació d'un servei d'avaluació
externa.

European Commission. In addition,
Barcelona
Provincial
Council
will
centralise all project communications with
the Education, Audio-visual and Culture
Executive
Agency
(hereafter
”the
Agency”), will maintain a smooth
communication with partners, will be
responsible for the division of tasks
between
them
as
well as
the
implementation of the project evaluation
by means of hiring an external service.

3. Presentar a l'Agència encarregada del
Programa Europa Creativa de la
Comissió
Europea
(Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency) els documents referents a
l’execució del projecte i justificació de la
subvenció.

3. Submit to the Agency responsible for the
Creative Europe Program of the
European Commission (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) the
documents referring to the execution of
the project and justification of the grant.

4. Organitzar la reunió de socis al seu propi
territori, la qual cosa inclou la presentació
del Toolkit, la visita a Fira Mediterrània de
Manresa i l’organització de l’acte de
lliurament del Premi Europeu. També coorganitzar les reunions planificades per la
resta de socis del projecte segons el que
estableix el calendari del projecte que es
mostra en l'Annex 1, i enviar-hi
representants
perquè
participin
activament en les mateixes.

4. Organise a partners’ meeting in its own
territory, which includes the presentation
of the toolkit, a visit to “Fira Mediterrania”
festival and the celebration of the award
ceremony of the European Culture Alive
Award. Barcelona Provincial Council will
also co-organise the meetings at the other
partners’ premises, as established by the
project schedule in Annex 1 of the present
document, and will send representatives
to actively participate in those meetings.

5. Elaborar, coordinar o bé encarregar els
continguts i coordinar les aportacions dels
socis dels següents productes previstos
pel projecte:
a. Caixa d’eines
b. Premi europeu
c. Pla de comunicació

5. Develop, coordinate or contract the
project content and coordinate the
contributions of partners to the following
forecasted outputs:
a. Toolkit
b. European Culture Alive Award
c. Communication Plan

6. Liderar o coordinar la difusió dels
resultats del projecte realitzant les
següents activitats:
a. Manteniment i actualització del portal
web del projecte.
b. Difondre a través de les xarxes
socials
(especialment,
YouTube
i

6. Lead the dissemination of project results
by carrying out the following activities:
a. To set up and maintain the project
web site.
b. To disseminate through social media
networks (particularly YouTube and
Instagram) the actions made.
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Instagram) les accions realitzades.
c. Difondre els continguts del projecte
en els fòrums de polítiques públiques
culturals.
d. Altres accions previstes en el pla de
comunicació del projecte
7. Fer el seguiment de l'execució de les
altres experiències d’innovació de la resta
de socis. Aquest seguiment buscarà
donar coherència com a conjunt als
diferents
projectes
previstos
pels
mateixos.
8. Transferir a cadascun dels socis del
projecte la quantitat màxima que es
mostra en la relació següent i que
aquests destinaran, juntament amb la
seva pròpia aportació, a l’execució i
gestió de les actuacions indicades en el
Pacte Tercer (i que els corresponguin
segons el que s'estipula per a cadascun
al pressupost que es mostra com a Annex
2).
Nom del soci i Quantitat màxima transferida per DIBA a
soci

c. To disseminate the contents of the
project in forums of cultural policies.
d. Other actions planned in the
communication plan of the project.
7. Monitor the implementation of the
innovation experiences of partners. This
monitoring will seek to bring coherence to
the various joint projects planned.

8. Transfer to the other partners the
maximum amount shown in the following
list, which they will use to the execution
and management of the actions specified
in the Third Pact of the present
agreement, together with their own
contribution (and to which they are
entitled according to the stipulated for
each of them in the budget to be found in
Annex 2).
Name of the partner and Maxim amount transferred by
DIBA

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (Regne Unit) 112.932,08 €

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (United Kingdom)
112,932.08 €

Consiliul Judetean Maramures (Romania)
189.998,83 €

Consiliul Judetean Maramures (Romania)
189,998.83 €

Zètema
Progetto
111.132,88 €

Zètema Progetto Cultura srl (Italy) 111,132.88
€

Cultura

Foreningen
HC
Andersen
(Dinamarca) 231.457,05 €
Regione autònoma
(Italia) 136.117,38 €

srl

(Italia)
Festivals

Friuli-Venezia

Giulia

Foreningen
HC
Andersen
(Denmark) 231,457.05 €

Festivals

Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia (Italy)
136,117.38 €

ASOCIATIA ESCU (Romania) 213.024,70 €

ASOCIATIA ESCU (Romania) 213,024.70 €

Stowarzyszenie
Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Polònia) 179.387,11
€

Stowarzyszenie
Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Poland) 179,387.11
€
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Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Espanya) 49.243,54 €

Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Spain) 49,243.54 €

Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Espanya) 33.050,70 €

Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Spain) 33,050.70 €

Teknecultura
105.541,59 €

Teknecultura Gestió SL (Spain) 105,541.59 €

Gestió

SL

(Espanya)

A les transferències a cadascun dels socis del
projecte, així com a les justificacions de les
mateixes s'aplicarà el que disposen les bases
de la convocatòria (punt 11 de l'annex 3) i es
concretaran mitjançant a addenda aquest
conveni que s’incorporarà com annex 7, un
cop signat el contracte de subvenció entre la
Comissió Europea i la Diputació de
Barcelona, a fi que aquestes s’ajustin a
l’esmentat contracte.

For the transfers to each of the project
partners, as well as their justifications, the
wording of the call (item 11 in Annex 3) will be
applied and will be specified by means of
addendums to this agreement, that will be
integrated as Annex 7, once the grant
agreement
between
the
European
Commission and the Barcelona Provincial
Council has been signed, to conform to the
aforementioned contract.

9. Aportar la quantitat de 341.388,08 EUR a
la implementació del projecte i destinar-la,
juntament amb la part de l'aportació
rebuda de la Comissió Europea, un
màxim de 235.846,43 EUR, a l’execució i
gestió de les rúbriques del pressupost
que es mostren com a annex 2 i realitzar
la seva justificació de conformitat a
l’annex 7 esmentat.

9. Provide the amount of 341,388.08 EUR to
project implementation and allocate it,
together with its part of the grant received
from the European Commission, and up
to a maximum amount of 235,846.43 EUR
to the execution and management of the
activities included in the budget headings
as displayed in Annex 2 and to make its
justification in accordance with the
aforementioned Annex 7.

TERCER.projecte

THIRD.- Obligations of project partners

-

Obligacions

dels

socis

del

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (Regne Unit)
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
Zètema Progetto Cultura srl (Italia)
Foreningen HC Andersen Festivals
(Dinamarca)
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italia)
ASOCIATIA ESCU (Romania)
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Polònia)
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Espanya)
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Espanya)

-

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (United Kingdom)
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
Zètema Progetto Cultura srl (Italy)
Foreningen HC Andersen Festivals
(Denmark)
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italy)
ASOCIATIA ESCU (Romania)
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Poland)
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Spain)
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Spain)
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-

Teknecultura Gestió SL (Espanya)

-

Teknecultura Gestió SL (Spain)

com a Socis del projecte, es comprometen a:

as project partners commit themselves to:

1. Assegurar la implementació del projecte.
En particular, planificar i gestionar el
conjunt d'activitats assignades a cada
partner respectivament (veure Annex 1).
Entre d’altres, l’execució de l’experiència
d’innovació de cadascú i l’organització
d'un jornada d’intercanvi i debat al seu
territori,
així
com
mantenir
una
comunicació fluïda amb la Diputació de
Barcelona i participar activament en
l'avaluació que proposi aquesta última.

1. Ensure the implementation of the project.
In particular, the planning and managing
of the activities assigned to each of them
(as described in Annex 1). Among others,
the
implementation
of
innovation
experiences by each partner and the
organisation of a meeting of exchange
and debate in its territory, as well as
maintaining a smooth communication with
Barcelona Provincial Council and actively
participate in the evaluation proposed by
Barcelona Provincial Council.

2. Participar amb personal propi en les
trobades dels socis previstes. En
particular, organitzar la reunió de projecte
que li correspon a cadascun al seu
territori, i enviar representants a les que
siguin organitzades per la resta de socis
del projecte segons l'establert pel
calendari del projecte que es mostra en
l'Annex 1.

2. Participate with their own personnel in the
planned partner meetings. In particular, to
organise a partner meeting in its own
territory and send representatives to
those partner meetings organised by the
other project partners as established in
the project schedule shown in Annex 1.

3. Revisar els documents previstos pel
projecte i realitzar aportacions als
mateixos si s’escau.

3. Review the documents planned within the
project and make contributions if
necessary.

4. Participar activament en la difusió del
projecte, tant als respectius territoris, com
més enllà dels mateixos.

4. Be an active part in the dissemination of
the project, both in their respective
territories and beyond them.

5. Liderar
l'execució
de
l’experiència
d’innovació prevista en cadascun dels
territoris d'acord amb les línies d’actuació
pactades entre tots els soci.

5. Lead the implementation of the planned
innovation experiences of its territory in
accordance to the lines of intervention
agreed between partners

A continuació es presenta la relació de
les experiències d’innovació, la descripció
de les quals es pot veure a l’annex 1:

A list of innovation experiences can be
found in Annex 1:

-

FOLKS. Fira Mediterrània de Manresa.
Catalonia (ES) (activitat 5 del projecte)
People and Place. TRACS. Traditional
Arts
Culture
Scotland.
Edinburgh,
Scotland (UK). (activitat 6 del projecte)

-

FOLKS. Fira Mediterrània de Manresa.
Catalonia (ES) (Activity 5 of the project).
People and Place. TRACS. Traditional
Arts
Culture
Scotland.
Edinburgh,
Scotland (UK) (Activity 6 of the project)
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-

-

Days of Maramures”/“Christmas in
Maramures”, Maramures County Council
(RO) (activitat 7 del projecte)
Tangible and intangible heritage, music
activities in civic museums. Zètema.
Progetto Cultura. Roma (IT). (activitat 8
del projecte)
H.C. ANDERSEN FESTIVAL, Odense
(DK) (activitat 9 del projecte)
Furlana music festival. Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia (IT) (activitat 10 del
projecte)
World Experience Festival, Bucharest.
ASOCIAȚIA ESCU (RO). (activitat 11 del
projecte)
Play of TEATR BRAMA, (PL) (activitat 12
del projecte).
Nova categoria als Premis Antoni Carné.
Ens de l’Associacionisme Cultural Català,
Barcelona (ES) (activitat 13 del projecte).

-

-

Days of Maramures”/“Christmas in
Maramures”, Maramures County Council
(RO) (Activity 7 of the project)
Tangible and intangible heritage, music
activities in civic museums. Zètema.
Progetto Cultura. Roma (IT) (Activity 8 of
the project)
H.C. ANDERSEN FESTIVAL, Odense
(DK) (Activity 9 of the project)
Furlana music festival. Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia (IT) (Activity 10 of the
project)
World Experience Festival, Bucharest.
ASOCIAȚIA ESCU (RO) (Activity 11 of
the project)
Play of TEATR BRAMA, (PL) (Activity 12
of the project)
New category in the Antoni Carné Award.
Ens de l’Associacionisme Cultural Català,
Barcelona (ES) (Activity 13 of the project).

6. Aportar
cadascun
la
quantitat
especificada al Pressupost del Projecte
(Annex 2), i segons l'estipulat en la
següent taula, a la implementació del
projecte

6. Contribute with the amount specified in
the Project Budget (Annex 2), as
stipulated in the table below, to the
implementation of the project.

Soci i Quantitat aportada

Partner and Contribution

-

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (Regne Unit) 112.932,08 €
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
189.998,83 €
Zètema Progetto Cultura srl (Italia)
111.132,87 €
Foreningen HC Andersen Festivals
(Dinamarca) 231.457,05 €
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italia) 136.117,37 €
ASOCIATIA
ESCU
(Romania)
213.024,69 €
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne Teatr BRAMA (Polònia)
179.387,30 €
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Espanya) 49.243,54 €
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Espanya) 33.050,69 €
Teknecultura Gestió SL (Espanya) 0 €

-

TRACS - Traditional Arts and Culture
Scotland (United Kingdom) 112.932,08 €
Consiliul Judetean Maramures (Romania)
189.998,83 €
Zètema Progetto Cultura srl (Italy)
111.132,87 €
Foreningen HC Andersen Festivals
(Denmark) 231.457,05 €
Regione autònoma Friuli-Venezia Giulia
(Italy) 136.117,37 €
ASOCIATIA
ESCU
(Romania)
213.024,69 €
Stowarzyszenie Edukacyjno-SpolecznoKulturalne
Teatr
BRAMA
(Poland)
179.387,30 €
Ens de l'Associacionisme Cultural Català
(Spain) 49.243,54 €
Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles
d'arrel tradicional (Spain) 33.050,69 €
Teknecultura Gestió SL (Spain) 0 €
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A més, destinar aquestes aportacions
juntament amb la que es rebi de la Comissió
Europea a través de la Diputació de
Barcelona, a l’execució i gestió de les
rúbriques indicades en els
annexos
corresponents a cada soci i que s'han mostrat
en la taula anterior.

In addition, each partner has to allocate these
contributions along with those received by the
Barcelona Provincial Council, to the execution
and management of the headings listed in the
annexes for each partner and shown in the
table above.

7. Presentar a la Diputació de Barcelona les
justificacions periòdiques relatives a
l'execució de les respectives accions
assignades de conformitat a l’addenda
prevista com annex 7.

7. Submit To the Barcelona Provincial
Council
the
periodic
justifications
regarding the execution of the respective
assigned actions, in accordance with the
addendum set forth in Annex 7.

8. Una vegada finalitzada la vigència del
conveni i realitzats tots els pagaments
corresponents, reemborsar a la Diputació
de Barcelona, si escau, l'import sobrant
de les transferència rebudes per part de
la UE a través de la Diputació de
Barcelona.

8. Reimburse to Barcelona Provincial
Council, where applicable, the amount of
excess contribution transferred by EU
through Barcelona provincial Council,
once the validity of the agreement is
finished and all the payments have been
done.

9. Informar raonada i prèviament a la
Diputació de Barcelona de qualsevol
canvi que pogués ocasionar-se respecte
de les activitats previstes en el present
conveni.

9. Inform the Barcelona Provincial Council of
any changes that may occur regarding the
activities planned in this agreement, in a
reasoned way and beforehand.

QUART.- Idioma del partenariat

FOURTH.- Language of Partnership

L'idioma de treball de tot el partenariat serà
l'anglès.

The working language of the partnership will
be English.

CINQUÈ.- Comitè tècnic de seguiment

FIFTH.- Technical Monitoring Committee

Es crearà un Comitè tècnic de seguiment
integrat per la Diputació de Barcelona i la
resta de socis, per vetllar per l'aplicació
d'aquest conveni, avaluar la seva aplicació
tècnica i establir el marc de treball anual.

A Technical Monitoring Committee will be
created by Barcelona Provincial Council and
the project partners to ensure the
implementation of this agreement, assess its
application and set the annual working
framework.

Aquest Comitè estarà format per un
representant de cada institució.

This Committee shall be composed by one
representative of each institution composing
the partnership.

Les decisions del Comitè es prendran per
majoria i la Diputació de Barcelona tindrà

The decisions of the Committee will be taken
by majority and Barcelona Provincial Council
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vot de qualitat, en cas d’empat.

will have a casting vote, in case of a tie.

Les reunions del comitè es podran
desenvolupar per correu electrònic o
videoconferència si és necessari.

The meetings of the committee can be hold by
e-mail or videoconference if necessary.

També es podrà acordar la formació
d’altres comitès tècnics per a temes
específics en que no caldrà que participi un
representant de cada institució.

Technical committees for specific topics can
also be formed, in which a representative of
each institution will not be required to
participate.

SISÈ.- Vigència del Conveni

SIXTH.- Duration of the Agreement

El present conveni entrarà en vigor
després de la seva signatura per totes les
parts i es mantindrà vigent fins el dia en
què es realitzi, si escau, la transferència
als socis del saldo corresponent a l'últim
dels pagaments previstos per part de la
UE, i fins com a màxim 4 anys. El període
d'execució de l'acció serà de 36 mesos.
L'inici d'aquest període es notificarà de
forma fefaent als Socis del Projecte una
vegada establert el mateix per part de la
Comissió Europea en el cas que la
sol·licitud sigui concedida.

The present agreement shall come into force
after its signature by all parties and will remain
in effect until the day which will be done, if
necessary, the transfer of the balance of
payments corresponding to the last forecasted
payment of the EU, and up to a maximum of 4
years. The implementation period of the
action will be 36 months. The beginning of this
period will be notified in an irrefutable way to
project partners once it is established by the
European Commission in the event that the
application is granted.

SETÈ.- Modificacions del Conveni i la
seva pròrroga

SEVENTH.- Amendments to the Agreement
and its extension

Qualsevol modificació d’aquest conveni
s’haurà de fer constar per escrit, i
s’incorporarà com addenda.

Any modification of this agreement must be
recorded in writing and will be incorporated as
an
addendum.

En cas de pròrroga de l’execució del
projecte concedida per la Comissió
Europea, aquest conveni es prorrogarà
conseqüentment,
mitjançant
addenda
signada per les parts. En cap cas la
pròrroga podrà superar el període de 4
anys més.

In case of extension of the execution of the
project granted by the European Commission,
this agreement will be extended accordingly,
by means of addenda signed by the parties.
Under no circumstances may the extension
exceed the period of 4 years.

VUITÈ.- Propietat Intel·lectual i Normes
de Visibilitat

EIGHTH.Intellectual
Visibility Rules

Correspon a la Diputació de Barcelona i la
resta de socis del projecte el dret a
explotar, en qualsevol forma (en particular,

Barcelona Provincial Council and the project
partners have the right to operate, in any way
(in particular, the rights of reproduction,
distribution, public communication and

Property

and
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els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació) i
modalitat, els resultats de les activitats
comunes objecte del conveni, de manera
total o parcial i per temps indefinit. Els
drets derivats de l'execució de les
experiències d’innovació correspondran als
respectius socis.

transformation) and modality, the results of
the common activities object of this
agreement, totally or partially and indefinitely.
Rights arising from the implementation of
innovation experiences correspond to the
respective partners.

Aquests drets d’explotació es regularan en
més detall entre els socis i la Comissió
Europea en l’addenda prevista com annex 7, i
d’acord el contracte de subvenció entre la
Comissió Europea i la Diputació de
Barcelona.

These exploitation rights will be regulated in
more detail between the partners and the
European Commission in the addendum
provided for in Annex 7, and in agreement
with the grant agreement between the
European Commission and the Barcelona
Provincial Council.

En tota publicació dels resultats de la
col·laboració, ja sigui per part de la Diputació
de Barcelona o de la resta de socis, es
respectaran els drets morals dels autors.

In any publication of the results of the
collaboration, made by Barcelona Provincial
Council or any project partner, the moral
rights of authors will be respected.

Tal i com s’indica a les bases de la
convocatòria (veure apartat 12 de l’Annex
3), tots els socis indicaran clarament la
contribució de la Unió Europea en totes les
publicacions resultants de l’activitat objecte
de la subvenció.

As required in the program guidelines (see
section 12 of Annex 3), all partners will clearly
acknowledge
the
European
Union’s
contribution in all publications or in
conjunction with activities for which the grant
is used.

A més, es donarà prominència al logotip
del programa Europa Creativa en totes les
publicacions, pòsters, programes i altres
productes
realitzats
sota
l’actuació
subvencionada.

Furthermore, prominence will be given to the
name and logo of the Creative Europe
Programme on all publications, posters,
programmes and other products realised
under the co-financed action.

A més, tota publicació, qualsevol que sigui
la seva forma i suport, inclòs Internet,
haurà de portar l'esment següent: “El
recolzament de la Comissió Europea per la
producció
d’aquesta
publicació
no
constitueix un aval dels continguts els
quals reflecteixen l'opinió només dels
autors, i la Comissió no es fa responsable
per a ús que es pugui fer de la informació
continguda en el mateix”.

In addition, any publication, whatever its
shape and support, including the website,
must include the following quotation: "The
European Commission support for the
production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made
of the information contained therein".

NOVÈ.DADES
PERSONAL

NINTH.-PERSONAL DATA TREATMENT

DE

CARÀCTER

Les parts es reconeixen mútuament com a

The

parties

recognize

each

other’s

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

controller for the personal data treatment and
agree to comply with the European Data
Protection Regulation 2016/679, of April
27. The signatories and persons from whom
the personal data will be treated by the
performance of the present agreement, will be
informed of the treatment of their data by all
controllers, in order to formalize it and to fulfil
and execute the obligations derived from the
same, detailing everything indicated in the art.
13 of the GDPR.

Aquest pacte es conncretarà, si escau, en
l’addenda prevista com annex 7, i d’acord
el contracte de subvenció entre la
Comissió Europea i la Diputació de
Barcelona.

This pact will be included, if applicable, in the
addendum provided in Annex 7, and will be
coherent with the grant agreement between
the European Commission and the Barcelona
Provincial Council.

DESÈ.- Causes
Conveni

del

TENTH.- Causes for termination of the
agreement

Aquest
conveni
es
resoldrà
automàticament en el cas que la Comissió
Europea
no
atorgui
la
subvenció
sol·licitada per l’execució del projecte
“TRAD UP” regulada en el present
conveni.

This agreement will be automatically
terminated in the event that the European
Commission does not grant the grant
requested for the execution of the "TRAD UP"
project regulated in this agreement.

Si qualsevol de les parts incompleix les
obligacions derivades d'aquest conveni,
l'altra estarà facultada per exigir el seu
compliment o declarar la resolució del
mateix.

If either party fails to comply with the
obligations arising from this agreement, the
other party will be authorised to demand
compliance or declare the termination thereof.

També podrà acordar-se la resolució quan,
malgrat haver optat pel seu compliment,
aquest resulti impossible.

The termination may also be applied when,
despite having opted for compliance, this
becomes impossible.

En qualsevol cas, la part afectada tindrà
dret a rescabalar-se dels danys i a una
indemnització pels perjudicis que li hagin
pogut ser ocasionats.

In any case, the affected party will be entitled
to compensation for damages and be
reimbursed for damages that may have been
caused.

ONZÈ.- Legislació aplicable i Jurisdicció
competent

ELEVENTH.Jurisdiction

de

resolució

Governing

Law

and
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Serà aplicable a aquest Conveni, el
document guia de la convocatòria:
“Creative Europe. Culture Sub-programme.
Support for european cooperation projects
2019. Guidelines”, que s'acompanya com a
annex 3, el Contracte de Subvenció i la
normativa europea que es detalla a
continuació:




The guidelines of the call: “Creative Europe.
Culture
Sub-programme.
Support
for
European
cooperation
projects
2019.
Guidelines” (attached as Annex 3), the grant
agreement and European regulations detailed
below shall apply to this agreement:


Regulation
(EU,
Euratom)
2018/1046 of the European
Parliament and of the Council of 18
July 2018 on the financial rules
applicable to the general budget of
the Union, amending Regulations
(EU) No 1296/2013, (EU) No
1301/2013, (EU) No 1303/2013,
(EU) No 1304/2013, (EU) No
1309/2013, (EU) No 1316/2013,
(EU) No 223/2014, (EU) No
283/2014, and Decision No
541/2014/EU
and
repealing
Regulation (EU, Euratom) No
966/2012 PE/13/2018/REV/1 (OJ L
193, 30.7.2018, p. 1–222).
Regulation (EU, Euratom) No
1295/2013 of the European
Parliament and of the Council of 11
December 2013 establishing the
Creative Europe Programme (2014
to
2020)
concerning
the
implementation of a support
Programme for the European
creative sector (Creative Europe)
and the corrigendum of 27 June
2014 (OJ L189/260).

En tot allò no previst, s’aplicarà,
supletòriament, la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, Llei de règim jurídic del sector
públic; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens



Regulation (EU, Euratom) 2018/1046
of the European Parliament and of the
Council of 18 July 2018 on the
financial rules applicable to the
general budget of the Union,
amending Regulations (EU) No
1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU)
No 1303/2013, (EU) No 1304/2013,
(EU) No 1309/2013, (EU) No
1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU)
No 283/2014, and Decision No
541/2014/EU
and
repealing
Regulation
(EU,
Euratom)
No
966/2012 PE/13/2018/REV/1 (OJ L
193, 30.7.2018, p. 1–222).
Regulation
(EU,
Euratom)
No
1295/2013
of
the
European
Parliament and of the Council of 11
December 2013 establishing the
Creative Europe Programme (2014 to
2020) concerning the implementation
of a support Programme for the
European creative sector (Creative
Europe) and the corrigendum of 27
June 2014 (OJ L189/260).

Insofar as it is not laid down, shall apply
subsidiarily, Law 40/2015, of 1st October, Law
on legal regime of the public sector; Law
26/2010 of 3rd August, on legal regime and
procedure of public administrations of
Catalonia; Law 7/1985, of 2nd April, regulating
the Bases of the Local Regime; the
consolidated text of the Law on Municipal and
Local Regime of Catalonia, approved by
Legislative Decree 2/2003, of 28th April; and
the Regulation of Works, Activities and
Services of local entities, approved by the
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locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13
de juny.

Decree 179/1995, of 13th June.

Sense perjudici d'una resolució de mutu acord
entre les parts, els Tribunals de l'ordre
contenciós administratiu de Barcelona seran
els competents per al coneixement de les
qüestions litigioses que sorgeixin entre les
parts sobre la interpretació, aplicació i extinció
d'aquest Conveni.

Notwithstanding a termination by mutual
agreement between the parties, the Chamber
for Contentious Administrative Proceedings in
Barcelona will be responsible for the
knowledge of litigation matters that can arise
between
the
parties
regarding
the
interpretation, application and termination of
this Agreement.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la resta de socis per l’execució del Projecte
“TRAD-UP”.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

