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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2019 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 14 de febrer 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 
accidental de la vicepresidenta segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), i amb els diputats i diputades 
amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), 
senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Valentí Junyent i Torras (CiU), 
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), i senyors 
Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Actua de secretari accidental el senyor José Luis Martínez-Alonso Camps, director de 
serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria general.  
 
Hi assisteix l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana i la tresorera, senyora 
Marta Gómez Acín. 
 
Excusen la seva absència el president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), el 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), la vicepresidenta 
cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), els diputats senyors Joan Carles 
García i Cañizares (CiU), Antoni García i Acero (ERC-AM), Isaac Albert i Agut (ERC-
AM) i Manuel Reyes López (PP) i les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina 
(CiU), Laura Martínez i Portell (CiU) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa). 
 
Excusa, també, la seva absència, la secretària general de la corporació, senyora Petra 
Mahillo García. 
 
La vicepresidenta segona, senyora Budó, obre la sessió informant que el president 
senyor Castells és fora i atès que el vicepresident primer també ha excusat la seva 
absència, serà ella qui presideixi la sessió. 
 
Comprovada l’existència de quòrum diu que “el món és dels puntuals” i, tot seguit, 
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 31 de gener de 2019. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/2467). 
 

3. Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 
núm. 2/2019, de data 2 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en el procediment ordinari núm. 384/2017-E, que declara finalitzat, 
per desistiment de la part actora, el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor XXX, contra la Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
que va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc 
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern, recurs en el que va comparèixer la 
Diputació de Barcelona com a part codemandada (exp. núm. 2018/3252). 

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

núm. 7/2019, de data 10 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 217/2018-F, que declara 
finalitzat, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la desestimació del 
recurs de reposició que va formular contra l’Acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de 22 de març de 2018, que deixava sense efecte la 
convocatòria núm. 9343/17 per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinada al suport de les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 (exp. núm. 
2018/10321). 

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

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 322/2018-D, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la Resolució de la Diputació de 
Barcelona, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 25 de març 
de 2017, quan un arbre va caure de forma sobtada sobre el seu vehicle, mentre 
circulava per la carretera BV-2005, PK, 4+200 (exp. núm. 2018/16617). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 18/2019, de data 2 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel Sr. 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, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 
2018/19146). 
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7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 19/2019, de data 2 de gener, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel Sr. 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, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 
2018/19290). 

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

entre la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona per col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera als 
municipis de la demarcació de Barcelona (exp. núm. 2019/2243). 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa UNIPOST, SAU de la contractació de les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària, (exp. núm. 2010/0000764). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.390,33 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Modificació canonada”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0002086). 

 
11. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.299,38 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Construcció skatepark”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0002088). 

 
12. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.600 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Substitució gespa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm.2019/0002089). 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Oristà, relatiu a les obres del projecte constructiu de l’itinerari de 
vianants de la carretera BV-4404 al seu pas per la torre d’Oristà, del PK 2+080 al 
3+000. TM Oristà (exp. núm. 2018/162). 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Ullastrell, relatiu a les obres del projecte constructiu per a la millora del traçat de 
la carretera BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants. PK 3.260-3.725. TM 
Ullastrell (exp. núm. 2015/6826). 

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

l’acord de Junta de Govern 431 de 27 de setembre de 2018, modificat per acord 
de Junta de Govern 497 de 25 d’octubre de 2018, per tal de reajustar anualitat i 
retenir crèdit respecte de l’actuació “Estudi de programació per a la urbanització 
dels carrers Pamplona, Sant Sebastià i Andalusia per a l’Ajuntament de Sallent”, 
en el marc del Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp. núm. 2018/8715). 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions directes en concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, contra l’acord de 
revocació inicial de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Agrícoles-Ramaderes, Empreses de 
Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic, Instal·lacions de 
calderes de biomassa i Entitats Culturals en l’àmbit dels parcs naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona, any 2017 i revocar-la definitivament per no executar 
i justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import de 
3.500  € (exp. núm. 2016/11327). 
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18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2019, al Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura relativa al conveni per a la “Gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i 
la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu”, per import de 
168.500  € (exp. núm. 2016/9988). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de les 
quotes relatives a l’escolarització de l’alumnat d’aquestes llars d’infants, així com 
els corresponents annexos (exp. 2019/945). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019.- Per la 
presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 31 de gener de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 
2019/2467).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“I. Fets 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de 
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb 
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la 
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, 
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
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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 forma part, entre d’altres ens, de la 
Fundació Privada Ulls del Món i de la Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals –IBEI–, on es troba representada per l’Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, 
la qual va ser nomenada com a representant de la corporació en els patronats 
d’aquests ens, mitjançant acords de la Junta de Govern de la corporació adoptats, 
respectivament, en les sessions de data 20 de desembre de 2018 (AJG 628/18) i 9 de 
febrer de 2018 (AJG 24/17). Amb la finalitat de cobrir les eventuals absències per 
impossibilitat d’assistir de la Sra. Budó, es considera pertinent designar un segon 
suplent en la representació que aquesta ostenta en el Patronat de la Fundació 
Privada Ulls del Món –el seu primer suplent, Sr. Salvador Gausa i Gascon, va ser 
designat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 20 de desembre 
de 2018 (AJG 628/18)–, i dos suplents al Patronat i a la Comissió Permanent de la 
Fundació Privada Institut Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–, ja que en 
aquest ens no té designada cap suplència. 
 
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 qual 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va 
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense 
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts 
prevegin un període diferent. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes 
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legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB d’11 
de juliol de 2018. 
 
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. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en els 
organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent: 
 
A).- Fundació Privada Ulls del Món 
 
1.- DESIGNAR el Sr. Xavier Bertrana i Horta com a segon suplent de l’Il·lma. Sra. 
Meritxell Budó i Pla, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions 
o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta 
en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Ulls del Món, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
 

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

 
B).- Fundació Privada Institut Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI– 
 
1.- DESIGNAR el Sr. Salvador Gausa i Gascon com a primer suplent de l’Il·lma. 
Sra. Meritxell Budó i Pla, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta 
ostenta al Patronat i a la Comissió Permanent de la Fundació Privada Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI–. 
 
2.- DESIGNAR el Sr. Xavier Bertrana i Horta com a segon suplent de l’Il·lma. Sra. 
Meritxell Budó i Pla, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions 
o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta 
al Patronat i a la Comissió Permanent de la Fundació Privada Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals –IBEI–. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Privada Institut Barcelona 
d'Estudis Internacionals –IBEI–, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la 
manera següent: 
 

Primer.- La persona que representa la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–, la qual pot o 
no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 12 dels seus Estatuts, a qui 
es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec 
en nom de la corporació, és: 
 
 Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla 
 
Segon.- Es proposa al Patronat de la Fundació que l’Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla 
s’integri també en la Comissió permanent, d’acord amb l’article 34 dels seus 
Estatuts.   
 
Tercer.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a primer suplent de la Sra. 
Budó, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions 
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta al 
Patronat i a la Comissió Permanent de l’ens. 
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Quart.- El Sr. Xavier Bertrana i Horta actuarà com a segon suplent de la Sra. 
Budó, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions 
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta al 
Patronat i a la Comissió Permanent de l’ens. 

 
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”  
 
La senyora Budó (CiU), dona la paraula al diputat senyor Duran, president del Grup 
CUP-Poble Actiu, qui diu: Gràcies, senyora presidenta. Cal dir que, per encetar la 
seva presidència, ens ha agradat això de que “El món és dels puntuals”.  
 
En tot cas, diu, ens referirem al dictamen número 2 i amb una pregunta que li volíem 
adreçar al president Castells, però li farem a vostè i és si, abans que no acabi el 
mandat 2016-2019, els diputats d’aquest mandat tindrem una reunió en la qual se’ns 
expliqui quina és la presència de la Diputació en els diferents organismes, fundacions, 
consorcis, etcètera; i quin és el retorn que rep aquesta casa per la seva presència. És 
un tema que amb el president Castells ho hem parlat personalment, i ho vam fer amb 
l’anterior presidenta i, és clar, sobta que, en petit comitè, hi hagi, com ho diríem?, una 
sensibilitat determinada però, després, les coses no es mouen. Gràcies.  
 
La vicepresidenta, senyora Budó (CiU), diu: Traslladaré la pregunta i parlarem a 
veure si podem fer aquesta trobada.  

 
3.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 
núm. 2/2019, de data 2 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
4 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 384/2017-E, que declara 
finalitzat, per desistiment de la part actora, el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor XXX, contra la Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern que va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del 
polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern, recurs en el que va 
comparèixer la Diputació de Barcelona com a part codemandada (exp. núm. 
2018/3252).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha dictat el Decret 
núm. 2/2019, de 2 de gener, en el procediment ordinari núm. 384/2017-E que declara 
finalitzat, per desistiment de la part actora, el recurs contenciós administratiu interposat 
pel senyor XXX contra la Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern 
per la qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc 
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern, recurs en el que va comparèixer la 
Diputació de Barcelona com a part codemandada. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret núm. 2/2019, de 2 de gener, -
favorable per als interessos de la corporació-, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona que declara finalitzat, per desistiment de la part actora, el recurs 
ordinari núm. 384/2017-E, interposat pel senyor XXX contra la Resolució d’Alcaldia de 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern, que va aprovar definitivament el projecte de 
reparcel·lació del polígon marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern, recurs en el 
que va comparèixer la Diputació de Barcelona com a part codemandada. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 
núm. 7/2019, de data 10 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 217/2018-F, que declara 
finalitzat, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs contenciós 
administratiu interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la 
desestimació del recurs de reposició que va formular contra l’Acord de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 22 de març de 2018, que deixava 
sense efecte la convocatòria núm. 9343/17 per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva destinada al suport de 
les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 
(exp. núm. 2018/10321).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona ha dictat el Decret 
núm.7/2019, de 10 de gener, en el procediment ordinari núm. 217/2018-F, que declara 
finalitzat, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la desestimació del recurs 
de reposició formulat contra l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 22 de març de 2018, que deixava sense efecte la convocatòria núm. 
9343/17 per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, destinada al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social per al curs 2016-2017. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA del Decret núm. 7/2019, de 10 de gener, -
favorable per als interessos de la Diputació-, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona que declara finalitzat, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el 
recurs ordinari núm. 217/2018-F, interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE 
contra la desestimació del recurs de reposició que va formular contra l’Acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 22 de març de 2018, que deixava 
sense efecte la convocatòria núm. 9343/17 per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada al suport a les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 322/2018-D, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la Resolució de la Diputació 
de Barcelona, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 25 de 
març de 2017, quan un arbre va caure de forma sobtada sobre el seu vehicle, 
mentre circulava per la carretera BV-2005, PK, 4+200 (exp. núm. 2018/16617).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada 
del present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha dictat la Sentència núm. 
3/2019, d’11 de gener, en el procediment abreujat núm. 322/2018-D, que desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident ocorregut el dia 25 de març de 
2017, quan un arbre va caure de forma sobtada sobre el seu vehicle, mentre circulava 
per la carretera BV-2005, PK 4+200.  
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 3/2019, d’11 de 
gener, -favorable per als interessos de la Diputació-, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 322/2018-D, que 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora XXX contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident 
ocorregut el dia 25 de març de 2017, quan un arbre va caure de forma sobtada sobre 
el seu vehicle, mentre circulava per la carretera BV-2005, PK 4+200.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 18/2019, de data 2 de gener, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, 
procediment abreujat, interposat pel Sr. 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, en relació amb el premi per anys de 
serveis (exp. núm. 2018/19146).- 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. 401/2018-A, 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.  
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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 Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, 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. 
 
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.” 

 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 19/2019, de data 2 de gener, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-B, 
procediment abreujat, interposat pel Sr. 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, en relació amb el premi per anys de 
serveis (exp. núm. 2018/19290).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
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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 2 de 
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-B, 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. 13 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-B, 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. 
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Homet (CIU) 
 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni entre la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona per col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera 
als municipis de la demarcació de Barcelona (exp. núm. 2019/2243).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona té com a finalitat promoure i 
executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la 
cultura i, més específicament, de l’operística, promovent l’afecció a l’art de l’òpera en 
totes les manifestacions i organitzant activitats i representacions d’òpera, dansa i 
concerts, així com altres manifestacions culturals. 
 
2. La Diputació de Barcelona és sòcia de la Societat del Gran Teatre del Liceu i a més, 
forma part dels òrgans de govern del Consorci i la Fundació juntament amb altres 
institucions públiques, entre d’altres, el Ministeri de Cultura, la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Després de l’incendi de 1994, la Societat i el Consorci del Gran Teatre del Liceu, 
integrat per les administracions interessades, van assolir l’acord que fes possible la 
continuïtat del Teatre, així com el reconeixement a favor dels socis de la Societat del 
Gran Teatre del Liceu d’un dret de servitud personal sobre les llotges i butaques 
assignades a cadascun. 
 
3. La Diputació, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local li 
confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració amb d’altres institucions 
catalanes, amb l’objectiu comú de servir els interessos de caràcter general que afecten 
al conjunt dels ciutadans, i participant en projectes d’interès general dins del marc de 
la cultura, i l’educació en el seu àmbit territorial. 
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4. La Diputació de Barcelona està interessada en afavorir l’accés a la cultura i 
contribuir en el desenvolupament social dels ciutadans del seu territori. Amb aquesta 
finalitat la Diputació té la voluntat de col·laborar en diferents iniciatives per acostar el 
Liceu a la ciutadania.  
 
5. Una iniciativa es concreta en el projecte “Liceu al territori”, que inclou dues accions 
principals, una consistent en efectuar conferències per a la divulgació de la cultura 
operística arreu del territori de Catalunya, i l’altra consistent en la celebració de 
l’esdeveniment anual anomenat “Liceu a la fresca”, que consisteix en la projecció en 
pantalles de grans dimensions situades a diferents emplaçaments públics dels 
municipis participants de l’òpera que es representa en aquella mateixa nit en el Gran 
Teatre del Liceu, mitjançant la seva retransmissió en directe. Aquest projecte ha 
esdevingut la festivitat de l’òpera per excel·lència. 
 
6. L’altra iniciativa permetrà complementar i aprofundir en el coneixement i difusió del 
gènere operístic als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Amb aquesta finalitat vol posar a disposició localitats sobre les quals té un dret de 
servitud personal, per tal que usuaris que participin en les activitats de les biblioteques 
relacionades amb l’àmbit de l’òpera, la música o les arts escèniques en general, 
puguin assistir a funcions operístiques, i amb aquesta iniciativa afavorir l’accés de la 
ciutadania a la cultura, als béns i serveis culturals i al patrimoni cultural i artístic 
d’acord amb el mandat que l’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça 
als poders públics. 
 
Ateses les sinergies que les uneixen, la Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu tenen un interès comú en col·laborar en aquesta iniciativa. És per 
això, que desitgen formalitzar, en el present document, un conveni de col·laboració de 
conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Fonaments de dret 
 
El mandat que l’article 44.5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça als poders 
públics d’emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés 
a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, 
industrial i artístic de Catalunya. 
 
L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
jurídic, contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
D’acord amb l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, s’acompanya aquest conveni d’una memòria justificativa que consta a 
l’expedient. 
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La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4 
j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.  
 
En virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents 
 

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

 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA PER COL·LABORAR EN DIVERSES 
ACTIVITATS PER A LA PROMOCIÓ DE L’ÒPERA ALS MUNICIPIS DE LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
 
INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, (en endavant, la Diputació), representada pel seu President, 
Marc Castells i Berzosa, i facultat en virtut de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol 
de 2018; i assistit per la secretària delegada, Sra. Laura Esquerda Fontanills, en virtut de les 
facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol 
de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA, (d’ara endavant, el Liceu), 
representada pel senyor Valentí Oviedo Cornejo, major d’edat, amb DNI núm. XXX, en 
qualitat de Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, amb NIF G-60754223 
i domicili a la Rambla núm. 51-59 de Barcelona 08002, en virtut de l’escriptura de poder 
atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Manuel- Àngel Martínez García en data 8 
d’octubre de 2013, i amb número de protocol 1.795. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i necessària per convenir, i de comú acord 
fan constar els següents, 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona té com a finalitat promoure i executar 
totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més 
específicament, de l’operística, promovent l’afecció a l’art de l’òpera en totes les 
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manifestacions i organitzant activitats i representacions d’òpera, dansa i concerts, així com 
altres manifestacions culturals. 
 
2. La Diputació de Barcelona és sòcia de la Societat del Gran Teatre del liceu i a més, forma 
part dels òrgans de govern del Consorci i la Fundació juntament amb altres institucions 
públiques, entre d’altres, el Ministeri de Cultura, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
Després de l’incendi de 1994, la Societat i el Consorci del Gran Teatre del Liceu, integrat per 
les administracions interessades, van assolir l’acord per fer possible la continuïtat del 
Teatre, així com el reconeixement a favor dels socis de la Societat del Gran Teatre del Liceu 
d’un dret de servitud personal sobre les llotges i butaques assignades a cadascun. 
 
3. La Diputació, en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local li 
confereix, ha vingut portant a terme tasques de col·laboració amb d’altres institucions 
catalanes, amb l’objectiu comú de servir els interessos de caràcter general que afecten al 
conjunt dels ciutadans, i participant en projectes d’interès general dins del marc de la 
cultura, i l’educació en el seu àmbit territorial. 
 
4. La Diputació de Barcelona està interessada en afavorir l’accés a la cultura i contribuir en 
el desenvolupament social dels ciutadans del seu territori. Amb aquesta finalitat la Diputació 
té la voluntat de col·laborar en diferents iniciatives per acostar el Liceu a la ciutadania.  
 
5. Una iniciativa es concreta en el projecte “Liceu al territori”, que inclou dues accions 
principals, una consistent en efectuar conferències per a la divulgació de la cultura 
operística arreu del territori de Catalunya, i l’altra consistent en la celebració de 
l’esdeveniment anual anomenat “Liceu a la fresca”, que consisteix en la projecció en 
pantalles de grans dimensions situades a diferents emplaçaments públics dels municipis 
participants de l’òpera que es representa en aquella mateixa nit en el Gran Teatre del Liceu, 
mitjançant la seva retransmissió en directe. Aquest projecte ha esdevingut la festivitat de 
l’òpera per excel·lència.  
 
6. L’altra iniciativa permetrà complementar i aprofundir en el coneixement i difusió del 
gènere operístic als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 
 
Amb aquesta finalitat vol posar a disposició localitats sobre les quals té un dret de servitud 
personal, per tal que usuaris que participin en les activitats de les biblioteques relacionades 
amb l’àmbit de l’òpera, la música o les arts escèniques en general, puguin assistir a funcions 
operístiques, i amb aquesta iniciativa afavorir l’accés de la ciutadania a la cultura, als béns i 
serveis culturals i al patrimoni cultural i artístic d’acord amb el mandat que l’article 44.5 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya adreça als poders públics. 
 
7. La Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu han vingut col·laborant 
des de l’any 2014 per difondre el gènere operístic als usuaris de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals, i des de l’any passat s’han dut a terme les accions també relatives al “Liceu al 
Territori” i al “Liceu a la Fresca”. Ateses les sinergies que les uneixen, la Diputació de 
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu tenen un interès comú en continuar la 
col·laboració en aquestes iniciatives. És per això, que desitgen formalitzar, en el present 
document, un conveni de col·laboració de conformitat amb l’article 108 i següents de la Llei 
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26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.  
 
8. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
9. La minuta de conveni ha estat aprovada per Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona en sessió de data ..... de 2019. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 
PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
Mitjançant el present conveni es fixen el termes de la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona amb el Liceu per a la promoció de l’òpera als municipis de la demarcació de 
Barcelona al llarg de l’any 2019.  
 
Aquesta col·laboració es fonamentarà principalment en tres activitats: 
 

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

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

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

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

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

 
- Realitzar diverses conferències pel territori entre diferents municipis de la demarcació 

de Barcelona que tenen vincle amb el Liceu, i també podrà organitzar en les 
Biblioteques de la Xarxa de Biblioteques aquestes activitats per donar a conèixer 
l’òpera i l’oferta artística del Liceu. 

 
- Decidir la possible organització de visites guiades al teatre pels usuaris dels clubs de 

lectura de la Xarxa de Biblioteques que treballin la música o les arts escèniques 
durant l’any 2019. L’organització, coordinació, preu i altres qüestions relacionades 
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amb aquestes visites, en cas que es realitzin, seran decidides per part de la comissió 
de seguiment. 

 

- Oferir als usuaris de la xarxa de Biblioteques Municipals un descompte del 5% sobre 
el preu de les entrades dels espectacles de la temporada estable del teatre per a l’any 
2019, a excepció de tots els espectacles de la programació d’El Petit Liceu. Els 
usuaris que vulguin gaudir d’aquest descompte hauran d’acreditar-se presentant el 
carnet titular de la Xarxa de Biblioteques Municipals a les taquilles del Liceu (a La 
Rambla, 51). 

 

Aquest descompte tindrà les següents condicions: 
 

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

 Per totes les zones de la Sala  

 Sense límit de compra d’entrades 
 

- Oferir als usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals promocions especials en 
determinades zones del teatre, que decidirà la comissió de seguiment, i perquè 
puguin assistir a funcions operístiques sense cost pels usuaris. 

 

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

 

La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 

- Efectuar una aportació de 150.000 € a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per 
donar suport als diferents projectes exposats en el pacte primer amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/33400/48906. Aquest import es distribuirà de la 
manera següent: 

 

 La quantitat de 75.000 € es farà efectiva abans del 31 de maig de 2019 prèvia 
presentació d’un informe per part de la comissió de seguiment prevista en el pacte 
tercer de les actuacions realitzades fins a la data, i de la correcta aplicació dels fons 
compromesos per part de la Diputació en virtut d’aquest conveni. Aquest informe 
haurà d’incorporar informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i ingressos vinculats al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni amb 
el compte justificatiu corresponent. 
 

 La quantitat restant de 75.000 € es farà efectiva abans del 15 de desembre de 
2019 prèvia presentació d’un informe per part de la comissió de seguiment prevista 
en el pacte tercer de totes les actuacions realitzades, i de la correcta aplicació dels 
fons compromesos per part de la Diputació en virtut d’aquest conveni. Aquest informe 
haurà d’incorporar informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i ingressos vinculats al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni amb 
el compte justificatiu corresponent. Així mateix haurà d’incorporar el llistat de les 
biblioteques, localitats, dates i funcions a les que hagin assistit.  

 
Abans de la finalització del conveni, la comissió de seguiment haurà de presentar un 
informe amb totes les activitats dutes a terme i els resultats obtinguts. 
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- Decidir juntament amb el Liceu, a través de la comissió de seguiment, els municipis 

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

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

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

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

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

 
Tercer. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Per tal de vetllar per l’execució d’aquest conveni, es constitueix una comissió de seguiment, 
vigilància i control integrada pels representants següents de cadascuna de les parts 
signatàries. 
 
Per part de la Diputació de Barcelona la comissió de seguiment estarà formada per: 
 
-El/La gerent de Serveis de Biblioteques o persona en qui delegui.  
-El/La director/a de Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència. 
-Un/a representant de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 
Per part del Liceu els representants que formaran part de la comissió de seguiment seran: 
 
-Un/a representant de l’Àrea de Relacions Institucionals. 
-Un/a representant de l’Àrea de Finances. 
 
El/la cap de la Secció Administrativa de Subvencions i Convenis realitzarà les funcions de 
secretari/ària en relació amb les reunions que mantingui la comissió. 
 
La Comissió tindrà, entre altres, les funcions següents: 
 

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

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

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

conferències d’òpera que impartirà el Liceu. Sobre aquestes qüestions es realitzarà 
un informe per part de la comissió de seguiment on es detallaran les accions 
concretes a desenvolupar. 
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- Estudiar i aprovar les accions concretes, i altres aspectes necessaris pel compliment 
de les finalitats del conveni. 

 

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

Quart. Protecció de dades  
 

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

Cinquè. Informació de publicació del conveni 
 

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

Sisè. Vigència 
 

El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 15 de desembre de 2019. 
 

Setè. Causes de resolució 
 

Seran causa d’extinció del present conveni: 
 

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

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

 

Vuitè. Modificacions 
 

El present conveni anul·la i deixa sense efecte qualsevol acord previ que, relatiu a l’objecte 
del present acord, haguessin establert les parts amb anterioritat a la data del seu 
atorgament. 
 

Qualsevol modificació dels pactes i condicions establerts en el present conveni haurà 
d’ésser realitzada per escrit i degudament signada per ambdues parts. 
 

Novè. Naturalesa del conveni 
 

Aquest conveni té caràcter administratiu i obliga les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regeix per les previsions 
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
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jurídic del sector públic, per allò previst a la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i execució dels pactes 
d’aquest conveni de col·laboració, les parts es sotmeten expressament a les competències 
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa al seu propi fur.  
 
I, com a prova de conformitat, les respectives parts signen aquest conveni.” 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de 150.000 € (cent-cinquanta mil 
euros) a favor de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10500/33400/48906 de la Direcció de Serveis de Suport a 
la Coordinació General del pressupost de la Diputació de Barcelona per al 2019. 
 
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.” 
 
Intervé el diputat senyor Duran, president del Grup CUP-Poble Actiu, qui diu: 
Gràcies, senyora presidenta. Bé, felicitar-nos per aquest dictamen. No tant pels 
programes del “Liceu al territori” o “Liceu a la fresca”, que també estan bé, sinó per 
tota la vinculació que tenen amb els usuaris i usuàries de les biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, amb el descompte del 5 % i, especialment, amb la possibilitat 
de que puguin disposar de les butaques que fins ara han estat buides o no sempre ben 
utilitzades per part de la Diputació de Barcelona. Gràcies.  
 
Servei de Contractació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa UNIPOST, SAU de la contractació de 
les prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària, (exp. núm. 2010/0000764).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la ciutat de Barcelona, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per dictamen del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de novembre de 2010 es 
va adjudicar, la contractació relativa a les prestacions dels serveis postals a la 
Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària (2010/000764) a 
l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), la qual va constituir garantia definitiva 
per respondre de l’esmentat contracte.  
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2. En data 26 d’octubre de 2010, la garantia esmentada abans, d’import 920.125,68 €, 
va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta corporació mitjançant valors de l’entitat 
BANESTO, segons consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament 
núm.1000215465. 
 
3. El 13 de desembre de 2010 es va formalitzar el pertinent contracte, que ha estat 
prorrogat per diferents acords de la Junta de Govern pels períodes compresos entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2015, entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2016, entre 
l’1 de juliol i el 31 d’octubre de 2016, entre l’1 de novembre i el 31 de desembre de 
2016 i entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2017, respectivament. No obstant això, 
d’acord amb la clàusula 1.6) del Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte, les remeses dipositades generaran efectes fins a sis mesos més tard de la 
data d’acabament.  
 
4. Durant la vigència del contracte, l’empresa UNIPOST, SAU va instar el concurs 
voluntari i aquest es va acordar en data 18 de juliol de 2017 pel jutjat mercantil núm. 7 
de Barcelona, de forma que l’empresa va quedar intervinguda en les seves facultats 
d’administració i disposició sobre el seu patrimoni. 
 
5. En l’execució del contracte s’han produït diversos incompliments que han derivat en 
l’aprovació de penalitats mitjançant acords de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, 
que es van fer efectius sobre els imports de les factures que estaven pendents de 
pagament en cada moment.  
 
6. La darrera penalitat imposada a l’empresa UNIPOST, SAU va ser la relativa als 
incompliments detectats en la prestació del servei al llarg de l’any 2017. L’escrit 
d’audiència que va iniciar aquest procediment sancionador es va enviar tant a 
l’empresa UNIPOST, SAU com a l’entitat avaladora de la garantia constituïda, perquè 
s’havia de fer efectiva sobre la garantia constituïda, i també a l’administrador concursal 
nomenat, donat que l’empresa es trobava en situació de concurs voluntari, sense que 
cap dels tres destinataris presentés al·legacions contra l’inici de l’expedient de 
penalitat. 
 
7. La penalitat esmentada finalment es va aprovar per la Junta de Govern en sessió de 
data 18 de desembre de 2017, per un import de 8.518,24 €, i es va determinar que el 
seu pagament es faria efectiu sobre la garantia constituïda per l’empresa. 
 
8. L’empresa UNIPOST, SAU ha abonat l’import de 8.518,24 € corresponent a la 
penalitat esmentada mitjançant transferència bancària de data 14 de desembre de 
2018 a favor de la Diputació de Barcelona. No obstant, la seva transferència bancària 
va ser per un import de 8.518,42 €, per la qual cosa va pagar 0,18 € de més que 
hauran de ser retornats a l’empresa. 
 
9. D’acord amb la documentació que consta a l’expedient, actualment no existeix cap 
factura pendent de pagament per part de la Diputació de Barcelona ni de l’Organisme 
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de Gestió Tributària a favor de l’empresa UNIPOST, SAU per la prestació dels serveis 
contractats amb ella. 
 
10. Amb data 15 de maig de 2018, el subdirector de Logística i la directora de Serveis 
d’Edificació i Logística van signar la liquidació del contracte pel que fa a la part de la 
Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 
“ 

 
 
De la present liquidació resulta una economia per a la corporació d’un import de 
886.322,53 € i un saldo nul respecte del contractista. 
 
El fet que l’empresa adjudicatària es trobi en concurs de creditors ha dificultat la 
comunicació i ha alentit la facturació, afectant, també, a l’elaboració de l’informe de 
liquidació pel que fa a la part del contracte que pertoca a la Diputació de Barcelona. 
Exemple d’això és el fet que l’empresa adjudicatària ha comunicat, en data 9 d’abril, que no 
te facturació pendent d’aquest expedient amb la Diputació.” 
 

11. En data 21 de gener de 2019 el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de 
la Qualitat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va signar 
la liquidació del contracte pel que fa a la part de l’Organisme de Gestió Tributària, que 
es transcriu a continuació: 
 

ANY ROMANENT

IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS RÒSSEC ROMANENT

2011 G/20210/920C0/22201 Adjudicació 365.761,00 235.603,18 0,00 130.157,82

2012 G/20210/920C0/22201 Adjudicació 365.761,00

Increment IPC 2,6% ef.01.01.12 9.509,79 157.583,61 0,00 217.687,18

Romanent 130.157,82 44.837,92 85.319,90

2013 G/20210/920C0/22201 Adjudicació 365.760,99

Increment IPC 2,6% ef.01.01.12 9.509,79

Increment IPC 2,6% ef.01.01.13 7.130,14 129.768,28 0,00 252.632,64

Romanent 217.687,18 13.599,51 204.087,67

2014 G/20210/920C0/22201 Adjudicació 365.760,99

Increment IPC 2,6% ef.01.01.12 9.509,79

Increment IPC 2,6% ef.01.01.13 7.130,14

Increment IPC 1,5% ef.01.01.14 5.736,01 140.228,05 0,00 247.908,88

Romanent 252.632,64 23.514,69 229.117,95

2015 G/10410/92020/22201 Prorr.Adjudicació (01.01.15-31.12.15) 200.000,00

Decrement IPC -0,3% ef.01.01.15 -600,00 147.778,98 0,00 51.621,02

Romanent 247.908,88 15.767,93 232.140,95

2016 G/10410/92020/22201 Prorr.Adjudicació (01.01.16-30.06.16) 150.000,00 76.751,41 73.248,59

Romanent 51.621,02 16.877,50 34.743,52

Prorr.Adjudicació (01.07.16-31.10.16) 70.000,00 43.964,74 0,00 26.035,26

Prorr.Adjudicació (01.11.16-31.12.16) 35.000,00 12.742,75 0,00 22.257,25

2017 G/10410/92020/22201 Modif i Prorr.Adj. (01.01.17-30.04.16) 12.957,64

Decrement IPC -0,5% ef.01.01.17 -64,79

Ampliació de Credit x Not.Adm. 6.500,00 16.062,66 3.330,19

ADO abans d'Ampliació de Crèdit 9,20 -9,20

Romanent 26.035,26 5.886,29 20.148,97

Romanent 22.257,25 18.063,26 4.193,99

Totals 948.300,05 1.985.362,49 1.099.039,96 886.322,53 948.300,05

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Liquidació del contracte relatiu a les prestacions dels serveis postals a la Diputació de 
Barcelona i l' Organisme de Gestió Tributària que va tenir una vigència de l'1 de gener de 
2011 al 30 d'abril de 2017. 
 

ANY APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA/CONCEPTE 
IMPORT 

ADJUDICACIÓ PAGAMENTS 

2011 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 5.062.113,51 € 4.613.511,12 € 

2012 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 5.000.000,00 € 4.839.415,00 € 

2013 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 5.269.081,50 € 5.351.385,06 € 

2014 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 5.301.406,40 € 5.215.951,01 € 

2015 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 6.700.000,00 € 5.055.491,07 € 

2016 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 6.275.000,00 € 5.015.970,08 € 

2017 G/R0100/932/22201 Adjudicació serveis postals notificacions ORGT 1.390.000,00 € 1.361.453,19 € 

    TOTAL 34.997.601,41 € 31.453.176,53 € 

 
De la present liquidació resulta una economia per a l'ORGT d'un import de 3.544.424,88 € i 
un saldo nul respecte del contractista. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 18 de 
desembre de 2017, aprovà el dictamen pel qual es proposa penalitzar a l'empresa 
UNIPOST, SAU pels incompliments detectats al llarg de l'any 2017 en les prestacions dels 
serveis postals a l'Organisme de Gestió Tributària. 
 
En aquest dictamen s'acordava penalitzar a UNIPOST, SAU amb una quantitat de 8.518,24 
euros, el pagament del qual s'imposaria sobre la garantia definitiva constituïda per 
l'empresa. 
 
L'import d'aquestes penalitats ha d'ingressar-se al número de compte ES82-2100-3000-
1422-0153-8119 d'aquesta administració.” 
 

12. En data 22 de gener de 2019 el subdirector de Logística i la directora de Serveis 
d’Edificació i Logística van signar un informe favorable de devolució de garantia, la part 
del qual que interessa es transcriu a continuació: 
 

[...] 
 
“Transcorregut el termini de garantia per haver finalitzat el contracte relatiu a les prestacions 
dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària”, 
adjudicat a l’empresa UNIPOST, SAU amb NIF A-62690953, fem constar que durant el 
temps de vigència del contracte s’han produït incompliments en el serveis realitzats per a 
l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), els darrers detectats al llarg dels anys 2016 i 2017 
que van motivar la imposició de penalitats sobre la garantia, de les quals la primera va ser 
aplicada sobre factures mensuals i la segona ha estat abonada per l’empresa en desembre 
de 2018 mitjançant transferència bancària. 
 
Per tant, no existeix cap impediment per a la devolució de la garantia dipositada per 
l’esmentada empresa, d’import 920.125,68 €.” 
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Fonaments de dret 
 
1. Atenent la data d’adjudicació d’aquesta contractació i tenint en compte l’establert a 
la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, li és d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
2. A la clàusula 1.28) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació es va establir no fixar termini de garantia donades les característiques i 
naturalesa de la contractació. 
 
3. L’article 222.4 del TRLCSP indica que s’ha d’aprovar la liquidació del contracte una 
vegada s’hagi complert la totalitat de la prestació a satisfacció de l’Administració. 
 
4. L’article 102.1 del TRLCSP estableix que la garantia es tornarà o cancel·larà quan 
s’hagi produït el venciment del termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el 
contracte o s’hagi declarat la seva resolució sense culpa del contractista. 
 
5. La competència per aprovar aquest dictamen correspon a la Junta de Govern, 
segons el que preveu l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048, de data 9 de juliol 
de 2018 (publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació del contracte, tant la part corresponent a la Diputació 
de Barcelona com la part corresponent a l’Organisme de Gestió Tributària, relatiu a les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària (2010/000764), adjudicat per dictamen del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 25 de novembre de 2010 a l’empresa UNIPOST, SAU (CIF A-62690953), 
de la qual resulta una economia per a la Diputació de Barcelona de 886.322,53 € i per 
a l’Organisme de Gestió Tributària de 3.544.424,88 €.  
 
Segon. TORNAR a l’empresa contractista la garantia definitiva que va ser constituïda 
a la Tresoreria d’aquesta corporació en data 26 d’octubre de 2010, mitjançant valors 
de l’entitat BANESTO, d’import 920.125,68 € i que correspon al número d’assentament 
1000215465. 
 
Tercer. RETORNAR a l’empresa UNIPOST, SAU els 0,18 € que va ingressar de més 
en el pagament de la penalitat imposada per la Diputació de Barcelona, mitjançant 
transferència bancària de 14 de desembre de 2018.  
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Quart. TRANSFERIR a l’Organisme de Gestió Tributària l’import de 8.518,24 € 
corresponent a la penalitat imposada a l’empresa UNIPOST, SAU per incompliments 
detectats en l’any 2017 i abonada per aquesta a la Diputació de Barcelona, que 
s’ingressarà al número de compte bancari de l’Organisme de Gestió Tributària ES82-
2100-XXX-XXX. 

 
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, carrer Pablo Iglesias, núm. 16-20, Polígon 
Industrial Gran Via Sud, (08908), així com a l’administrador concursal nomenat, 
Jausas Legal y Tributario, SLP, amb domicili a Barcelona, Passeig de Gràcia, 103, 
(08008), i també a l’entitat avaladora, Banco Español de Crédito, SA, amb domicili a 
Madrid, Av. Gran Vía de Hortaleza, 3, (28043).” 

 
Servei de Programació 

 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.390,33 €, a l’Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019: Modificació 
canonada”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002086).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 

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

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, va presentar en data 25 gener de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019: Modificació 
canonada”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 

 
3. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té una població de 989 habitants, segons 

les darreres xifres oficials de població publicades (revisió del padró municipal a 1 de 
gener de 2018). Com que és un municipi inferior a 1000 habitants, l'import sol·licitat 
pot ser superior a 175.000 euros anuals. 

 
Fonaments de dret 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes 

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues  
Actuació:  Inversions 2019: Modificació canonada 
Import crèdit:  46.390,33 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,55 % 
Interessos implícits estimats  1.257,16 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 1/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.01.2019 (B.O.E. núm. 9, de 10.01.2019) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a las 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 46.390,33 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.299,38 €, a l’Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019: Construcció 
skatepark”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002088).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, va presentar en data 25 gener de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019: Construcció 
skatepark”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
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3. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té una població de 989 habitants, segons 
les darreres xifres oficials de població publicades (revisió del padró municipal a 1 de 
gener de 2018). Com que és un municipi inferior a 1000 habitants, l'import sol·licitat 
pot ser superior a 175.000 anuals. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues  
Actuació:  Inversions 2019: Construcció skatepark 
Import crèdit:  48.299,38 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,55 % 
Interessos implícits estimats  1.308,90 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 2/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.01.2019 (B.O.E. núm. 9, de 10.01.2019) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a las 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 48.299,38 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.600 €, a l’Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019: Substitució 
gespa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002089).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de 
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al 
finançament d’inversions de la competència local. 
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2. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, va presentar en data 25 gener de 2019 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019: Substitució gespa”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
3. L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té una població de 989 habitants, segons 

les darreres xifres oficials de població publicades (revisió del padró municipal a 1 de 
gener de 2018). Com que és un municipi inferior a 1000 habitants, l'import sol·licitat 
pot ser superior a 175.000 anuals. 

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

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

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

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

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

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

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

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat 
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia 
de la disposició. 
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 

de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

 
ACORDS 

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

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues  
Actuació:  Inversions 2019: Substitució gespa 
Import crèdit:  81.600,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,55 % 
Interessos implícits estimats  2.211,34 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 3/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.01.2019 (B.O.E. núm. 9, de 10.01.2019) de la Dirección General del 
Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a las 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 81.600,00 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Oristà, relatiu a les obres del projecte constructiu de l’itinerari de 
vianants de la carretera BV-4404 al seu pas per la torre d’Oristà, del PK 2+080 al 
3+000. TM Oristà (exp. núm. 2018/162).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. La carretera BV-4404, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per 

la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta carretera, a la 
que s'adossarà el nou itinerari, és la via principal de connexió entre els dos nuclis 
urbans d’Oristà i la Torre d’Oristà amb els nuclis d’Olost i de Prats de Lluçanès. La 
carretera BV-4404 travessa la Torre d’Oristà entre el PK 2+000 i el 3+080 
aproximadament i parteix el nucli en dos, el carrer Mossèn Riba Pont i el carrer de 
Baix. 

 
2. En els dos extrems del nucli es troben ubicats dos equipaments municipals: la pista 

poliesportiva i la sala polivalent, situada al costat d’una zona industrial. Aquests dos 
equipaments es troben en el marge est de la carretera BV-4404. Aquest fet sumat a 
la segregació del nucli fa que la carretera sigui la principal via de connexió, tant 
rodada com de vianants entre aquests pols. El tram objecte del present projecte, se 
situa entre els dos equipaments municipals. 

 
3. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària dels vianants que circulen pels marges 

de la carretera, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre 
d'Oristà, del PK 2+080 al 3+000”, a petició de l’Ajuntament d’Oristà, beneficiari de 
l’actuació.  

 
4. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. Un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la xarxa de carreteres locals. 

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Oristà considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la 
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, 
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els 
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions 
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, 
una vegada hagin estat executades. 

 
6. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte del 
present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
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compliment de les previsions de l’article 50. 1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
7. Es valora l’import total de l’actuació, en 461.497,52 € IVA inclòs, amb el següent 

repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Oristà: 

 
 Total Diputació de Barcelona Ajuntament d’Oristà 

Cost (IVA inclòs) 461.497,52 € 245.837,60 € 215.659,92 € 

 
8. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament d’Oristà ha de cofinançar la part 

d’obra que afecta el seu municipi per un import de 215.659,92 €, aquesta part de 
l’import total de les obres que li correspon cofinançar a l’Ajuntament, l’avançarà 
prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost. 

 
9. És procedent retenir l’import de 461.497,52 € IVA inclòs, dels quals 245.837,60 € 

corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 i l’import de 215.659,92 € 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Oristà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 totes elles del 
pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona. La part que li 
correspon cofinançar a l’Ajuntament d’Oristà l’avançarà la Diputació de Barcelona 
amb càrrec al seu pressupost. No obstant això, i a la finalització de les obres, la 
Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part 
que li correspon. L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li 
correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada 
la liquidació corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per 
tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en 
els termes establerts en la mateixa liquidació.  

 
10. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
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contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon 
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.3), de la referida 
Refosa núm. 1/2018.  

 
7. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident 

primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament d’Oristà referent a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-4404 AL SEU 
PAS PER LA TORRE D’ORISTÀ DEL PK2+080 AL 3+000 TM ORISTÀ, tot això 
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
   

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT D’ORISTÀ SOBRE LES 
OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-4404 AL SEU PAS PER LA 

TORRE D’ORISTÀ DEL PK 2+080 AL 3+000. TM ORISTÀ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís 
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Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre 
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT D’ORISTÀ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. Marc 
Sucarrats Sabatés, i assistit per la Secretaria de la corporació, Sra. Marisa Borros Gomez.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. La carretera BV-4404, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Aquesta carretera, a la que 
s'adossarà el nou itinerari, és la via principal de connexió entre els dos nuclis urbans 
d’Oristà i la Torre d’Oristà amb els nuclis d’Olost i de Prats de Lluçanès. La carretera BV-
4404 travessa la Torre d’Oristà entre el PK 2+000 i el 3+080 aproximadament i parteix el 
nucli en dos, el carrer Mossèn Riba Pont i el carrer de Baix. 

 
II. En els dos extrems del nucli es troben ubicats dos equipaments municipals: la pista 

poliesportiva i la sala polivalent, situada al costat d’una zona industrial. Aquests dos 
equipaments es troben en el marge est de la carretera BV-4404. Aquest fet sumat a la 
segregació del nucli fa que la carretera sigui la principal via de connexió, tant rodada com 
de vianants entre aquests pols. El tram objecte del present projecte, se situa entre els 
dos equipaments municipals. 

 
III. Amb l’objecte de millorar la seguretat viària dels vianants que circulen pels marges de la 

carretera, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a 
l’esmentada Gerència de serveis de la Diputació va redactar, a petició de l’Ajuntament 
d’Oristà beneficiari de l’actuació, el projecte constructiu amb l’objectiu principal de 
millorar la seguretat viària de la carretera BV-4404 al seu pas per la Torre d’Oristà del PK 
2+000 al 3+000 amb un cost total de 461.497, 52 €.   

 
IV. La Diputació de Barcelona és l’administració responsable de la construcció de les obres 

previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Oristà, considerant que les obres esmentades 

són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva voluntat de 
col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint mitjançant el 
present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la respectiva 
competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a l’execució de 
les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ....  
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament d’Oristà, en ordre a 
l’execució per part de la Diputació, en el terme municipal d’Oristà, de les obres del projecte 
constructiu de l’“ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-4404 AL SEU PAS 
PER LA TORRE D’ORISTÀ DEL PK 2+080 AL 3+000 TM ORISTÀ”, així com la definició 
de l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a 
realitzar per la Diputació de Barcelona. 
 
Es valora l’import total de l’actuació en 461.497,52 € IVA inclòs, amb cofinançament a càrrec 
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Oristà.  
 
Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les 
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:  
 

 l’execució de les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera 
BV-4404 al seu pas per la Torre d'Oristà, del PK 2+080 al 3+000.”(Codi: 6003PC01), 
redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, amb un 
import total de 461.497,52 €, IVA inclòs, dels quals 245.837,60 €, corresponen al cost 
de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100, i 215.659,92 €, corresponen a l’aportació 
econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Oristà, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost ordinari de despeses 
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019. La part que li correspon cofinançar a 
l’Ajuntament d’Oristà l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu 
pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona 
emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon 

 

 la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les 
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns 
i drets afectats continguda en el projecte constructiu. 

 

 la contractació d’aquestes obres, 
 

 la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 
tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis 

 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements: 
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- Calçada i drenatge de la carretera 
 

- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament d’Oristà  
 
L’Ajuntament d’Oristà es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en un 
principi, en l’import inicialment previst de 215.659,92 €.  
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En tot cas però, l’Ajuntament haurà 
d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment. 
 
L’Ajuntament d’Oristà procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini 
d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
 
L’Ajuntament d’Oristà cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat privada i 
pública situats en sòl urbà i que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal 
per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament d’Oristà designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament d’Oristà, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els elements 
d’urbanització dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’ aquests 
elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
 
- Baranes de protecció dels vianants 
 
- Enllumenat de l’itinerari 
 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera.  
 
Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent 
a aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
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n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. – Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les 
relacions interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament d’Oristà: Marc Sucarrats Sabatés, Alcalde-President; Marisa Borros 
Gomez, Secretaria de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio, 
Vicepresident 1

er
. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i 

Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”                                                           
(...) 

 
Segon. Retenir l’import total de 461.497,52 € IVA inclòs, dels quals 245.837,60 €, 
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 i, 215.659,92 €, corresponen 
a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament d’Oristà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes elles del pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019.  
 
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del 
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació 
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del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Ullastrell, relatiu a les obres del projecte constructiu per a la millora del traçat 
de la carretera BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants. PK 3.260-3.725. TM 
Ullastrell (exp. núm. 2015/6826).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“FETS  
 
1. Per acord núm.ref.reg. 602/15 de data 12 de novembre de 2015 de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona es va aprovar la minuta del conveni específic 
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Ullastrell sobre les obres del projecte 
constructiu de la “MILLORA DEL TRAÇAT DE LA CRTA. BV-1202 I EXECUCIÓ 
D’UN ITINERARI DE VIANANTS, PK3,620 AL PK 3,725 TM ULLASTRELL” amb 
un import total valorat en 218.992,06 € (IVA inclòs), dels quals 136.392,62 EUR 
corresponen a l’aportació de la Diputació de Barcelona i 82.599,44 EUR a 
l’aportació de l’Ajuntament. L’Ajuntament va aportar el corresponent certificat de 
disponibilitat pressupostària per la seva aportació.  

 
2. En data 28 de desembre de 2015 el referit conveni amb núm. registre 1262/15 es va 

formalitzar mitjançant la signatura dels legals representants de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Ullastrell.  

 
3. Posteriorment la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, va aprovar l’expedient de contractació de les 
obres mitjançant Decret del Vicepresident i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat núm. de registre 12277/15 de data 18 de desembre de 2015.  

 
4. Un cop realitzats tots els tràmits que en matèria de contractació assenyala la 

legislació vigent, per Decret amb núm. de registre 7985/16 del Vicepresident 1r. i 
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació de data 
28 de juliol de 2016 es van adjudicar les obres de l’esmentat projecte per un import 
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total de 144.498,20 EUR IVA inclòs, tenint en compte que la diferència respecte 
l’import de licitació de 218.992,06 EUR es correspon a la baixa proposada per 
l’empresa d’acord amb la seva oferta. El contracte es va formalitzar en data 11 
d’octubre de 2016 amb l’empresa adjudicatària.  

 
5. En data 11 de desembre de 2017, la Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat va emetre un informe per tal d’iniciar la resolució del contracte de 
referència amb l’empresa adjudicatària a la vista que no era possible executar les 
obres esmentades segons el projecte adjudicat, degut a una sèrie de problemes 
tècnics relatius a patologies que afectaven els habitatges confrontants amb la zona 
on s’havien de realitzar les obres. 

 
6. Vist això per decret núm. registre 10819/18 de data 19 d’octubre de 2018 del 

Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i amb 
l’informe previ que va ser emès per la Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, es va acordar per part d’aquesta Diputació resoldre el contracte d’obres 
per a l’execució de la “MILLORA DEL TRAÇAT DE LA CRTA. BV-1202 I 
EXECUCIÓ D’UN ITINERARI DE VIANANTS, PK3,620 AL PK 3,725 TM 
ULLASTRELL”.  

 
7. Així mateix en base als motius exposats que impossibiliten executar el projecte 

inicialment acordat, s’estima procedent deixar sense efecte, d’acord amb 
l’Ajuntament d’Ullastrell, l’extinció per mutu acord de les parts del conveni de 
col·laboració que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en data 12 de novembre de 2015 i amb núm. de registre 602/15.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’apartat 3. 4. j) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, que reserva la competència per adoptar 
aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon a la Junta de 
Govern. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte, pels motius que s’indiquen en la part expositiva de la 
present resolució, el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament d’Ullastrell, que va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 12 de novembre de 2015 i amb núm. de registre 
602/15, i que es va acabar de formalitzar per la Diputació de Barcelona amb 
l’Ajuntament d’Ullastrell en data 28 de desembre de 2015 (Ref.reg.1262/15), amb la 
finalitat del finançament per ambdues parts i de l’execució per aquesta Diputació de les 
obres del projecte constructiu de la “MILLORA DEL TRAÇAT DE LA CRTA. BV-1202 
I EXECUCIÓ D’UN ITINERARI DE VIANANTS, PK3,620 AL PK 3,725 TM 
ULLASTRELL”. 
 
Segon.- Alliberar el crèdit per l’import de 218.992,06 EUR, IVA inclòs, dels quals 
136.392,62 EUR correspon al cost de l’actuació assumit per la Diputació i la resta 
82.599,44 EUR correspon a l’aportació municipal (compromís d’ingrés 1811000318), 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari 
de despeses de la Diputació, corresponents al cost de l’execució de les actuacions, 
previstes en el conveni esmentat, a càrrec de la Diputació de Barcelona i a l’aportació 
municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Ullastrell, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.”  
 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
modificació de l’acord de Junta de Govern 431 de 27 de setembre de 2018, 
modificat per acord de Junta de Govern 497 de 25 d’octubre de 2018, per tal de 
reajustar anualitat i retenir crèdit respecte de l’actuació “Estudi de programació 
per a la urbanització dels carrers Pamplona, Sant Sebastià i Andalusia per a 
l’Ajuntament de Sallent”, en el marc del Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/8715).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 18 de desembre de  

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

 
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.4.b, es concedeixen pel procediment de 

concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini 
de sol·licitud fins el 8 de febrer de 2018 i fins el 2 d’abril de 2018, sempre que la 
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, 
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i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració 
obtinguda.  

 
3. Vist que de conformitat amb el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern 

núm. 355, de sessió 19 de juliol de 2018, es va acordar la concessió mitjançant 
procediment de concurrència competitiva del següent recurs tècnic consistent en la 
redacció de plans, projectes i informes, tot establint-se el règim per a la realització 
de la següent actuació, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
 de la 
Diputació 
(EUR) 

Puntuació 

 
 
Ajuntament 
de Sallent 

 
 
 
P0819000A 

 
 
Estudis 
d'equipaments 
i espai públic 

Estudi de 
programació 
per la 
urbanització 
dels carrers 
Pamplona, 
Sant 
Sebastià i 
Andalusia 

 
 
 

1840022903 

 
 
 
18/Y/259731 

 
 
 

6.000,00   

 
 
 

75 

 
4. Vist que a l’epígraf primer de la part resolutiva del dictamen núm.431, aprovat per 

Junta de Govern de sessió 27 de setembre de 2018 i modificat per acord de la 
Junta de Govern núm. 497 de sessió 25 d’octubre de 2018, es va acordar el 
següent: 

 
“Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.522.060 euros corresponent a les 
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de juliol de 
2018, seguint el següent desglossament anual: 
 
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Ens Actuació Núm. 

registre 
incial PMT 

Codi XGL Aportació 
estimada de 
la Diputació 
(EUR) 

Import 
exercici 2018 

Import 
exercici 
2019 

Import 
exercici 
2020 

Tipus  de 
procediment  

Ajuntament 
de Sallent 

Estudi de 
programació 
per la 
urbanització 
dels carrers 
Pamplona, 
Sant 
Sebastià i 
Andalusia 

1840022903 18/Y/259731 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € Menor 

” 

 
5. Vist l’informe tècnic emès en data 30 de gener de 2019, per la cap de la Secció 

d’Equipaments i Espai Públic del Servei d’Equipaments i Espai Públic, mitjançant el 
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qual s’estima que l’import del recurs tècnic atorgat cal incrementar-ho en un import 
de 3.680,00 euros, passant de 6.000,00 euros a 9.680,00 euros, amb motiu que cal 
incorporar un aixecament topogràfic de l’àmbit així com un estudi urbanístic i de 
límits de propietats, per tal de garantir la viabilitat de les actuacions per a la correcta 
execució de l’assistència tècnica i que es reprodueix a continuació: 

 
“INFORME DE MODIFICACIÓ DEL COST DE L’ACTUACIÓ A REALITZAR 
 
TREBALL: ESTUDI PER A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS PAMPLONA, SANT 
SEBASTIÀ I ANDALUSIA (18/Y/259731) 
 
DESTINATARI: AJUNTAMENT DE SALLENT 

 
Vist que de conformitat amb el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern núm. 355, 
de sessió 19 de juliol de 2018, es va acordar la concessió mitjançant procediment de 
concurrència competitiva del següent recurs tècnic consistent en la redacció de plans, 
projectes i informes, tot establint-se el règim per a la realització de la següent actuació, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens NIF Recurs Actuació 
Núm. 
registre 
inicial PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
de la 
Diputació 
(EUR) 

Puntuació 

 

 
Ajuntament 
de Sallent 

 

 
 
P0819000A 

 

 
Estudis 
d'equipaments 
i espai públic 

Estudi de 
programació 
per la 
urbanització 
dels carrers 
Pamplona, 
Sant 
Sebastià i 
Andalusia 

 

 
 

1840022903 

 

 
 
18/Y/259731 

 

 
 

6.000,00   

 

 
 

75 

 
Vist que per a la realització del treball es va estimar inicialment un cost de 6.000,00 €.  
 
Vist que, un cop realitzada la visita a l’emplaçament i verificada la informació de partida de 
que disposa l’Ajuntament, és necessari augmentar l’abast inicial del treball plantejat, 
incorporant un aixecament topogràfic de l’àmbit així com un estudi urbanístic i de límits de 
propietats, per tal de garantir la viabilitat de les actuacions. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, la tècnica sotasignada considera que el cost de l’actuació a 
realitzar passa a ser de 9.680,00€.” 

 
6. Atès que l’actuació en base als motius exposats anteriorment, tindrà un cost de 

9.680 euros i, per tant, escau retenir crèdit per import de 9.680,00 euros amb càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/50200/15000/22780 de la Diputació de Barcelona de 
l’any 2019. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist el que disposa la Base d’Execució 24 del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona, per a l’exercici 2019. 
 
2. Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la 

Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018. 

 
3. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la 

Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018. 

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

ACORDS 
 

Primer.- MODIFICAR el dictamen aprovat per acord de Junta de Govern núm. 431, de 
sessió 27 de setembre de 2018 i modificat per acord de la Junta de Govern núm. 497 
de sessió 25 d’octubre de 2018, d’aprovació de la retenció de crèdit per a la realització 
de les actuacions d’atorgament de recursos tècnics del Servei d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en el sentit que allà on 
diu: 
 

“Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.522.060 euros corresponent a les 
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de 
juliol de 2018, seguint el següent desglossament anual: 
 
Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Ens Actuació Núm. 

registre 
incial PMT 

Codi XGL Aportació 
estimada de 
la Diputació 
(EUR) 

Import 
exercici 2018 

Import 
exercici 
2019 

Import 
exercici 
2020 

Tipus  de 
procediment  

Ajuntament 
de Sallent 

Estudi de 
programació 
per la 
urbanització 
dels carrers 
Pamplona, 
Sant 
Sebastià i 
Andalusia 

1840022903 18/Y/259731 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € Menor 

” 
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Ha de dir: 
 

“Primer. RETENIR crèdit per un import total de 1.522.060 euros corresponent a les 
actuacions aprovades per acord de la Junta de Govern núm. 355, de sessió 19 de 
juliol de 2018, seguint el següent desglossament anual: 
 

Sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 

Ens Actuació Núm. 
registre 
incial PMT 

Codi XGL Aportació 
estimada de 
la Diputació 
(EUR) 

Import 
exercici 
2018 

Import 
exercici 
2019 

Import 
exercici 
2020 

Tipus  de 
procediment  

Ajuntament 
de Sallent 

Estudi de 
programació 
per la 
urbanització 
dels carrers 
Pamplona, 
Sant 
Sebastià i 
Andalusia 

1840022903 18/Y/259731 9.680,00 € 0 € 9.680,00 € 0 € Menor 

” 
Segon. RETENIR crèdit per un import de 9.680,00 euros amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50200/15000/22780 de la Diputació de Barcelona de l’any 2019. 
 

Tercer.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens afectat.” 
 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions directes en concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“FETS 
 

1. 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). 

 

2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província de data 9 de maig de 2017. 
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3. Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència és la 
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a 
l’article 22 de la LGS. 

 
4. Atès que des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i per part de la Gerència de 

Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es vol incentivar les polítiques d’accés a 
l’habitatge, mitjançant la provisió d’habitatges de titularitat pública municipal amb 
finalitat social per poder donar resposta a les diferents necessitats socials i 
residencials de la ciutadania. 

 
5. Per això es vol destinar l’import indicat a la present prova pilot, a una línia de suport 

econòmic directe als municipis per finançar l’adquisició de determinats habitatges: 
 

A. Mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, 
de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels 
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que exerceix la 
Generalitat de Catalunya en benefici dels ens locals on es troba l’habitatge. 

 
B. Compra d’habitatges a preu per sota mercat. 
 

6. Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
250.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació G/50300/15100/76200 del pressupost de 
l’exercici 2019. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 17, 18 

i 19 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 

selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el 
procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), és procedent publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua 
catalana i castellana. 

 
3. Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte a la possibilitat d’incloure 

unes bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
4. 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.  
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5. Vist el punt 3. 3. b) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010623), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions directes en concurrència, amb 
l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2019, el text íntegre de 
la qual és el següent: 
 
(...) 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES MITJANÇANT 
l’EXERCICI DEL DRET A TANTEIG I RETRACTE DEL DECRET LLEI 1/2015 I LA COMPRA 
A PREU PER SOTA MERCAT, AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EL PARC MUNICIPAL 
D’HABITATGE, ANY 2019 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010623 
 
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) de la Llei General de Subvencions. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
2.1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina d’Habitatge, de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat destinades a finançar 
projectes/activitats que tinguin com a objectiu l’adquisició de determinats habitatges sota 
dos línies d’actuació: 
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A. L’exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de 
mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària. De conformitat amb l’article 2.2.a) de dita disposició, el 
dret de tanteig i retracte l’exerceix la Generalitat en benefici de l’ajuntament, motiu pel 
qual s’estableix la subvenció en favor d’aquests. 

 
B. La compra d’habitatges a preu per sota mercat. S’entén, en el marc d’aquesta 

convocatòria, que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al 
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge. 

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

 Facilitar als ajuntaments l’ampliació del parc públic municipal d’habitatge i 
conseqüentment, l’oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar situacions de 
vulnerabilitat residencial. 

 

 Altres objectius complementaris, d’interès públic, social i econòmic com evitar la 
pèrdua de l’habitatge per motius econòmics, facilitar l’accés a l’habitatge en 
condicions assequibles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges 
desocupats. 

 
3. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar l’adquisició d’habitatges que es formalitzin en el període comprès entre l’1 de 
novembre de 2018 i el 30 d’octubre de 2019. 
 
4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 
4.1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, els ajuntaments que, en funció de la 
línia de subvenció, compleixin els requisits següents: 
 
A. Requisits de les subvencions per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del 

dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d'execució hipotecària. 

 
A.1) Requisits dels ajuntaments destinataris: 

 
Són destinataris de la subvenció per l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret 
a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 els ajuntaments de l'àmbit territorial de la 
Diputació de Barcelona que compleixin els següents requisits: 
 
i. Considerats amb demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 

4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial. 
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ii. No ostenta la condició de beneficiària d’aquestes subvencions la ciutat de Barcelona 
per raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació de 
Barcelona. 

 
A.2) Requisits dels habitatges: 

 
- Preu de venda inferior al 80 % del mòdul establert per al règim especial d’HPO. 
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2. 
- Habitatges situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada.  
- Habitatges adquirits pel transmitent a partir del 09 d’abril de 2008, en un procés 

d’execució hipotecària o mitjançant compensació o pagament de deute amb garantia 
hipotecària.   

 
Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic que 
s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge el següent: 

 
- El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici. 
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.  
- L’estat d’ocupació de l’habitatge.  

 
Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots ells hauran de complir 
els requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una mateixa 
àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15 de la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge. 

 
B. Requisits de les subvencions per la compra d'habitatges a preu per sota mercat. 

 
B.1) Requisits dels ajuntaments destinataris: 
 
Són destinataris de les subvencions per la compra d’habitatges a preu per sota mercat 
els ajuntaments de l'àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.  
 
No ostenta la condició de beneficiaria d’aquestes subvencions la ciutat de Barcelona per 
raó de la seva subjecció al règim especial de cooperació amb la Diputació de Barcelona. 
 
B.2) Requisits dels habitatges: 

 
- Preu de venda inferior al 80 % del mòdul establert per al règim especial d’HPO. 
- Superfície superior a 45m2 i inferior a 120m2. 

 
Es valorarà de forma complementària, d’acord amb el que resulti de l’informe tècnic que 
s’emeti com a resultat de la inspecció de l’habitatge el següent: 

 
- El bon estat de conservació tant de l’habitatge com de l’edifici. 
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d’habitabilitat.  
- L’estat d’ocupació de l’habitatge.  

 
Cas de sol·licitar la subvenció per adquirir més d’un habitatge, tots ells hauran de complir 
els requisits anteriors i hauran de formar part del mateix edifici/immoble o d’una mateixa 
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àrea subjecta al tanteig i retracte prèviament delimitada d’acord amb l’art 15 de la Llei 
18/2007, del dret a l’habitatge. 
 

4.2. 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. 
 
4.3. 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 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
5. Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent en funció de la línia de 
subvenció: 
 

A. Adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del 
Decret Llei 1/2015 de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. 

 
1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat 

degudament formalitzat i signat. 
 
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar: 

 
- l’actuació a realitzar   
- la línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte) 
- l’import total de la despesa subvencionable (preu d’adquisició) 
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció, caldrà indicar-ho de 

forma motivada. 
 

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació: 
 

- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació 
de/dels l'habitatge/s objecte d’adquisició i la seva superfície, la identificació del 
titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la 
transmissió i l’estat d’ocupació. 

 
- Còpia de la resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant la qual 

s’acorda l’exercici del dret de tanteig del Decret llei 1/2015 sobre l’habitatge, en 
benefici del municipi o d’altres entitats vinculades que en depenen o de societats 
mercantils de capital íntegrament públic. 

 
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim 

que consta en el model que s’adjunta com annex a la present convocatòria, signat 
pel tècnic competent. 
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B. Compra d'habitatges a preu per sota mercat. 
 

1. Escrit de sol·licitud de subvencions per a ens locals, amb model normalitzat 
degudament formalitzat i signat. 

 
2. En la sol·licitud s’ha d’identificar: 

 
- l’actuació a realitzar 
- la línia de suport que es sol·licita (compra a preu sota mercat) 
- l’import total de la despesa subvencionable (preu d’adquisició) 
- en el cas de petició d’avançament de l’import de la subvenció caldrà indicar-ho de 

forma motivada. 
 

3. Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la següent documentació: 
 

- Certificació Intervenció/Secretaria de l’Ajuntament que estableixi la identificació 
de/dels l'habitatge/s objecte d’adquisició i la seva superfície, la identificació del 
titular actual de/dels l’habitatge/s, el preu de venda previst, les condicions de la 
transmissió i l’estat d’ocupació. 

 
- Informe tècnic sobre l’estat de conservació de l’habitatge, amb el contingut mínim 

que consta en el model que s’adjunta com annex a la present convocatòria, signat 
per tècnic competent.  

 
L’ajuntament sol·licitant pot desistir i renunciar de la sol·licitud de la subvenció en 
qualsevol moment, abans de la concessió, a través del Portal de tràmits dels ens 
locals de la Seu Electrònica corporativa. 
 
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 el 25 de març de 2019, i restarà obert 
fins esgotar el crèdit destinat a la present convocatòria, o com a màxim, fins al 30 de 
setembre de 2019. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se mitjançant la complementació del model normalitzat, 
que serà signat per l’interessat o pel representat legal o persona apoderada de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà 
trobar-se a http://comunitatxslh.diba.cat/ 
 
Només s’admetrà una sol·licitud per ajuntament. 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (en endavant, el Portal).  
 

http://comunitatxslh.diba.cat/
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Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la 
seva tramitació. 
 
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs 
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions 
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica 
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a 
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la 
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp ). 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
Registre electrònic 
 
Quan se signi i es presenti una sol·licitud a través del Portal es generarà un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que contindrà referència a la data i l’hora d’entrada al registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també, la 
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació. 
 
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran 
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu 
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça: 
 
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp  
 
Consulta i seguiment de sol·licituds 
 
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 
la Diputació. 
 
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no 
d’incidències esmenables. 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
https://seuelectronica.diba.cat/requisits.asp
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b. "Pendent d’esmena": Des del moment en que la Diputació efectua un requeriment 
d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 
 
c. "En curs": Des del moment en que la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 
 
d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
 
e. "Desestimada": Des del moment en que no generi una concessió per menor valoració i 
manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits administratius 
i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant. 
 
f. "Finalitzada": Des del moment en que, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es 
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva 
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 
 
7.  Esmenes i revisió de les sol·licituds  
 
Esmena a instància de l’ens 
 
Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris podran esmenar les sol·licituds 
que es trobin en estat de “lliurada”. 
 
L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta, 
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 
Revisió de sol·licituds i esmena 
 
El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds. 
 
En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà 
de la següent manera: 
 
a. S’enviarà a l’ens sol·licitant, adreçant-se a la seva bústia corporativa i a la persona que 
figuri en la sol·licitud com a contacte tècnic, un correu electrònic que identifiqui la sol·licitud 
afectada i el defecte esmenable informant, a més, sobre la disponibilitat del requeriment 
d’esmena al Portal. 
 
b. L’ens sol·licitant disposarà de deu dies naturals des de l’emissió del correu electrònic 
d’advertiment d’esmena per accedir a l’expedient disponible al Portal. 
 
c. L’esmena de l’error és condició indispensable per a prosseguir amb la instrucció de la 
sol·licitud. El termini d’esmena serà de set dies naturals comptadors a partir de la data de 
l’accés a l’expedient disponible al Portal. 
 
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena, 
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
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Criteris automàtics d’esmena 
 

Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a 
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari. 
 

8. Procediment de concessió. 
 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concessió directa amb concurrència fins a la finalització dels fons o bé fins a la data 
indicada, i s’anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic de presentació 
de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria.  
 

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 

El criteri per a determinar l’import de la subvenció serà el 100% del preu d’adquisició de 
l’habitatge amb un màxim de TRENTA MIL EUROS (30.000,00 €). 
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

S’atorgarà una sola subvenció per ajuntament per un import màxim de TRENTA MIL 
EUROS (30.000€). 
 

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de DOS-CENTS CINQUANTA MIL 
EUROS (250.000,00€) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent 
G/50300/15100/76200  
 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 

11. Import individualitzat de les subvencions 
 

L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades serà com a màxim 
de TRENTA MIL EUROS (30.000€) per ajuntament, per adquirir un o més habitatges, i es 
podrà justificar únicament a partir de les despeses d’inversió corresponents al preu 
d’adquisició de/dels habitatge/s.  
 

En el cas que l’adquisició de/dels l’habitatge/s superi els trenta mil euros (30.000€) la 
diferència seria assumida per l’ajuntament. 
 

En el cas que el crèdit romanent a la partida pressupostària fos inferior a trenta mil euros 
(30.000€) o a l’import sol·licitat per l’ajuntament, la diferència seria assumida per 
l’ajuntament. 
 

No es condiciona la subvenció a cofinançament municipal.   
 

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 l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
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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. 
 
13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14. Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà que l’ajuntament accepta tàcitament la subvenció si en el transcurs de cinc (5) 
dies hàbils a partir de la recepció de l’acord de concessió, no manifesta expressament les 
seves objeccions. 
 
En cas de que l’ajuntament sol·liciti l’abonament de la subvenció de manera anticipada, és 
requisit indispensable per fer el pagament avançat l’acceptació de la subvenció de manera 
expressa, que haurà de remetre en el termini de deu (10) dies hàbils des de la recepció de 
l’acord de concessió. 
 
15. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

 
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 
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aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació amb la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 

si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 OGS.  

 
16. Despeses subvencionables 
 
Únicament es consideraran despeses subvencionables les despeses corresponents al preu 
d’adquisició de/dels l’habitatge/s fins a un màxim de trenta mil euros (30.000,00€) per 
ajuntament.  
 
No seran subvencionables les despeses notarials, registrals, impostos o altres derivades de 
l’adquisició de l’habitatge. 
 
17. 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, 
mitjançant abonament del 100% de l’import atorgat, mitjançant transferència. 
  
Els municipis de menys de 1.000 habitants podran demanar justificadament en la sol·licitud, 
l’avançament de fins el 100 % de la subvenció que haurà de ser informat favorablement per 
l’instructor i aprovat motivadament en la proposta de concessió de la subvenció. El 
pagament en aquest supòsit, es realitzarà un cop rebuda l’acceptació expressa de la 
subvenció. 
 
El pagament anticipat es justificarà en la necessitat de garantir la suficiència financera dels 
ajuntaments beneficiaris i, d’aquesta manera, assegurar el manteniment i la continuïtat en la 
prestació de serveis públics locals en un context de dificultats econòmiques i socials. 
 
18. Termini i forma de justificació 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2019. 
 
El beneficiari podrà sol·licitar una pròrroga en el termini de justificació abans de la seva 
finalització. 
 
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i 
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altres administracions que consistirà en una certificació que ha d’acreditar les despeses i el 
cost total de l’actuació, signada per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves 
funcions, i una memòria de l’actuació que acompanyarà a la certificació juntament amb la 
còpia de l’escriptura o del document públic d’adquisició de/dels habitatge/s. 
 
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 
19. Procediment de justificació 
 
La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
Per a poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència. 
 
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels 
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de 
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma  de validació 
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació  
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp. 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 

20. Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat 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 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
En el cas que el total de les aportacions per a l’actuació superi el 100 per cent del cost de 
realització, o bé, quan les despeses justificades per l’ens destinatari siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, l’ajut econòmic per la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció 
que correspongui a la reducció operada. 
 
La tramitació electrònica de requeriment i esmena es realitzarà a través del Portal de tràmits 
dels ens locals i altres administracions de la Seu Electrònica Corporativa.  
 
21. Tancament i liquidació 
 
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini de 
15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per esmenar i 
al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procedirà a la 
revocació de l’ajut. 
 
L’habilitació del termini esmentat, una vegada transcorreguda la data màxima de justificació, 
correspondrà a l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, urbanisme i 
Activitats.  
 
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni s’hagin 
esmentat els defectes, es durà a terme la revocació de les subvencions no justificades.  
 
22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per la Diputació de 
Barcelona, altres administracions o ens públics o privats.  
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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24. Publicitat de les subvencions concedides 
 

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.  
 

25. 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 
 

26. Causes de reintegrament  
 

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

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

27. Obligats al reintegrament   
 

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

2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 

28. Infraccions i sancions 
 

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

29. Règim jurídic supletori 
 

En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
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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. 

 

 Annex de valoració de l’estat de conservació de l’habitatge 
 

per a sol·licitar el recurs econòmic “Ajuts a l’adquisició d’habitatges a través 
del tanteig i retracte o la compra sota preu de mercat.” 
 

Data inspecció visual: Tècnic/a: 

Adreça: Pis: Localitat: 

Estat d’ocupació   Buit: Ocupat :  

 

Tipus immoble Si No 

Està situat en un immoble plurifamiliar   

Annexos vinculats (especificar)   

 

Composició de l’habitatge 
EM 

Estar-
menjador 

H 
Doble  

Individual 

C 
cuina 

CH 
Càmera 
higiènica 

EMC 
Estar- 
cuina 

Número d’estances       

Superfície útil interior       m
2
 Superfície útil exterior m

2
 

      

Edifici / habitatge unifamiliar 
 

Temàtica Element avaluable Si No 

Accessibilitat Sòl trepitjable i pavimentat   

Accés adaptat   

Disposa d’ascensor   

Es possible instal·lar-lo   

Conservació  Hi ha taques d’humitat / no és estanc    

Les instal·lacions estan en bon estat (electricitat, 
aigua, gas, sanejament, ascensor, altres) 

  

S’aprecien desperfectes importants en l’estructura 
(esquerdes importants, vinclaments de forjats, 
altres..) 

  

S’aprecien defectes importants en la façana 
(despreniment d’arrebossats o elements adossats, 
altres) 

  

S’aprecien defectes importants a la coberta 
(esquerdes que poden comportar filtracions, mal 
manteniment que pot comportar patologies, altres) 

  

Manteniment És preveu la necessitat d’intervenir immediatament   

És preveu la necessitat d’intervenir en un termini de 
2 a 5 anys 
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Habitatge dades generals 
 

Temàtica Element avaluable Si No 

Instal·lacions La instal·lació elèctrica es troba en bon estat   
La instal·lació de sanejament es troba en bon estat   
Hi ha instal·lació de gas 

           -Es troba en bon estat 

  

  

Hi ha instal·lació de telecomunicacions 

          -Es troba en bon estat 

  

  

Hi ha instal·lació de calefacció   
          -Funciona correctament   
Disposa d’instal·lació per rentat de roba (presa 
d’aigua, desguàs i presa de corrent) 

  

Fusteria La porta d’accés està en bon estat   
Les portes interiors funcionen correctament   
Les finestres i persianes funcionen correctament   

Revestiments El paviment es troba en bon estat   
Els alicatats es troben en bon estat   
La pintura es troba en bon estat   

Configuració Té una alçada útil mínima d’1,90m   
Te una ventilació i il·luminació natural adequada   

Equipament L’habitatge disposa d’electrodomèstics més enllà 
dels obligatoris (nevera, rentadora, altres) 

  

L’habitatge està disposa de mobiliari   
 
Habitatge per estances 
 

Estança Element avaluable Si No 

Sala (EM) Sup útil > de 10 m
2 
o EMC>14m

2
   

Admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,40 x 
2,40 m sense estrangulacions inferiors a 1,40 m 

  

Té punts de llum, interruptors, endolls, telèfon i TV   

Habitacions (H) Superfície útil > de 5m
2 

  

Admet la inscripció d’un quadrat en planta d’1,80 x 
1,80 m 

  

Tenen un punt de llum amb interruptor i un endoll   

Cuina (C) Els armaris es troben en bon estat de conservació   

Té la pica i l’equip de cocció mínim obligatori   

Té sortida de fums   
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Cambra higiènica 
(CH) 

Ventila adequadament (exterior, vertical estàtica, 
horitzontal mecànica) 

  

Hi ha com a mínim un vàter, un lavabo i una dutxa o 
banyera 

  

Els sanitaris es troben en bon estat de conservació   

 
Observacions 
 

 

 
Valoració per a l’ús com a habitatge social 
 

Zona HPO: Mòdul Règim especial segons zona                       € 

 
Preu de referència Diputació de Barcelona:  
(80% Règim especial x m

2
 útils) 

 

 
€ 

Preu d’adquisició de l’Habitatge € 

Pressupost estimat de rehabilitació Menys de 1.000€   

 1.000€ - 5.000€  

 5.000€ - 10.000€  

 10.000€ - 20.000€  

 Més de 20.000€  

 
Pressupost total d’inversió aproximat 
(adquisició + rehabilitació) 
 

 
 

€ 

(...) 
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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: 

 
(...) 
 
Annex  
 
Extracte de l'Acord de 14 de febrer de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es convoquen subvencions de la Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats, per a l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tempteig 
i retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per sota comprat, amb l'objectiu d'ampliar 
el parc municipal d'habitatge, any 2019. 
  
BDNS (Identif.): 201920195120010623 
 
De conformitat amb el previst en els 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 pot consultar-se en 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 en https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/ 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Són destinataris de la subvenció els municipis de l'àmbit territorial Diputació de Barcelona. 
Per a la línia d'actuació d'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tempteig i 
retracte del Decret Llei 1/2015 els beneficiaris, han de ser municipis considerats amb 
demanda residencial forta i acreditada d'acord amb l'annex a la Llei 4/2016, de 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 
residencial. 
 
Segon. Objecte 
 
L'objecte de la subvenció és l'adquisició de determinats habitatges, sota dues línies 
d'actuació: 
 
A. L'exercici del dret de tempteig i retracte contemplat en el Decret Llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d'execució hipotecària. De conformitat amb l'article 2.2 a) d'aquesta disposició, 
el dret de tempteig i retracte ho exerceix la Generalitat en benefici del municipi, per la qual 
cosa s'estableix la subvenció en favor dels ajuntaments. 
 
B. La compra d'habitatges a preu per sota comprat. S'entén, en el marc d'aquesta 
convocatòria, que el preu per sota comprat és inferior al 80% del mòdul establert per al 
règim especial d’HPO regulat en el Decret 75/2014 del Pla per al dret a l'habitatge. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
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Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
  
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de 250.000,00 euros. 
 
L'import a concedir a cadascun dels projectes / activitats subvencionades serà com a màxim 
de trenta mil euros (30.000,00 €) per ens beneficiari, que podrà ser justificat únicament a 
partir de les despeses d'inversió corresponents a l'adquisició de l'habitatge. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el 25 de març de 2019, i estarà obert 
fins a esgotar el crèdit destinat a la present convocatòria, o com a màxim, fins al 30 de 
setembre de 2019. 
 
Sisè. Termini d'execució i de justificació de la subvenció. 
 
Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a 
finançar l'adquisició d'habitatges que es formalitzin en el període comprès entre l'1 de 
novembre de 2018 i el 30 d'octubre de 2019. 
 
El termini per a la justificació de les actuacions finalitza el 30 de novembre de 2019. 
 
La justificació de les despeses s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat, 
disponible a la Seu Electrònica Corporativa, en el si del Portal de tràmits als ens locals i 
altres administracions que consistirà en una certificació que ha d’acreditar les despeses i el 
cost total de l’actuació, signada per funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves 
funcions, i una memòria de l’actuació que acompanyarà a la certificació juntament amb la 
còpia de l’escriptura o del document públic d’adquisició de/dels habitatge/s. 
 
Setè. Altres dades 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria serà la 
concessió directa en concurrència fins a la finalització dels fons o bé fins a la data indicada, i 
s'anirà resolent de manera individualitzada per ordre cronològic d'entrada de les sol·licituds 
que compleixin els requisits establerts en la present convocatòria. 
 
 (...) 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
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Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un 
import de dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2019 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.” 
 
Pren la paraula el diputat senyor Duran, president del Grup CUP-Poble Actiu, qui 
diu: Gràcies, senyora presidenta. Ens agradaria conèixer quina és la valoració política 
que fa el Govern d’aquesta convocatòria i, especialment, de la dotació econòmica amb 
la qual s’omple. Gràcies. 
 
Seguidament intervé el diputat senyor Ibáñez, president del Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadania, i diu: Sí, és un aclariment. Al parlar de subvencions 
directes amb concurrència, què és exactament del que estem parlant? Subvencions 
directes o subvencions amb concurrència? Gràcies.  
 
La senyora Budó (CiU), dona la paraula al diputat senyor Mut, president del Grup 
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i diputat delegat 
d’Urbanisme i Habitatge, qui diu: Moltes gràcies presidenta. Pensin que aquesta és 
la tercera convocatòria d’aquest ajut; és el tercer any que ho fem. Era allò que el 
primer any vam anomenar de “compra per tanteig i retracte”. El que passa és que 
diferents municipis van dir que, justament, per tanteig i retracte no tenien l’opció de 
comprar, però sí per una altra banda; i per això es va modificar una mica l’any anterior 
i aquest any, per tal que puguin adquirir habitatges a preu de mercat.  
 
El senyor Ibáñez, deia si és concurrència, si és directa... No, és tan senzill com, ho he 
explicat vàries vegades a la Comissió i també aquí a la Junta, a veure, això és quan a 
un municipi se li possibilita o té la possibilitat d’adquirir un habitatge i té quinze dies per 
exercir aquesta adquisició, és allò que ve a la Diputació i se li donen aquests diners 
per fer-ho. És això, és a dir... El que passa és que no podem esperar que es presentin 
tots els municipis i puguin adquirir-los, perquè si esperem se’ls hi passa el termini de 
quinze dies. Per tant, quan diu, com deia vostè, concurrència directa, significa que 
aquell..., és així: a qui ve primer se li dona, en tant que no podem esperar-nos a que 
acabi el termini. D’això havíem tingut, amb l’Entesa, discussions  perquè deien que 
potser hi havia alguna altra forma millor, però no hi ha una altra forma millor; perquè si 
esperem aquests quinze dies, els municipis perden la possibilitat de l’adquisició. Això 
és el que significa.  
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I respecte el que ha dit el president de la CUP, que parlava sobre, una mica, sobre la 
valoració política i també sobre la quantitat. Aquí també és una mica com l’any 
anterior. L’any anterior també va ser una dotació d’aquesta quantitat, de 350.000, i 
quan es va esgotar es va ampliar. Aquí també hi ha el compromís de Presidència de 
que en el moment que s’esgoti això s’amplia. Però, de moment, torno a dir, a mesura 
que vagin venint els municipis se’ls hi anirà donant aquesta dotació econòmica perquè 
facin l’adquisició, i en el moment en què s’acabi es farà l’ampliació, ja que així vam 
acordar-ho amb Presidència. No sé si ho he aclarit. Gràcies.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, contra l’acord de 
revocació inicial de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Agrícoles-Ramaderes, Empreses de 
Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic, Instal·lacions de 
calderes de biomassa i Entitats Culturals en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2017 i revocar-la definitivament per 
no executar i justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un 
import de 3.500 € (exp. núm. 2016/11327).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 22 de 
desembre de 2016, aprovà el Dictamen de la convocatòria 201720165120008733, que 
incorporà les bases especifiques, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
concurrència competitiva, a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles- 
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i 
Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern en sessió de data 29 de juny de 2017 va 
aprovar, a proposta de l’òrgan constituït a tal efecte, la concessió de subvencions 
d’aquesta convocatòria, atorgant, entre d’altres, com a beneficiari a l’entitat Conreu 
Sereny, SCCL. 
 
Atès que les bases específiques de la convocatòria establien que les subvencions 
concedies havien de justificar-se com a màxim el 30 de juny de 2018, excepte per a 
les entitats culturals que la data màxima de justificació va ser el 30 de desembre de 
2017. 
 
Atès que abans de la data 29 de juny de 2018, un dia abans de la finalització del 
termini de justificació de les subvencions, l’entitat Conreu Sereny, SCCL va sol·licitar 
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una pròrroga de la subvenció atorgada per no haver finalitzat les activitats 
subvencionades. 
 
Vist que, per acord de junta de Govern de data 29 de setembre de 2018, es van 
adoptar els següents acords, que en la part que us interessa es transcriuen a 
continuació: 
 

“Primer.- DESESTIMAR les sol·licituds de pròrrogues de justificació i execució de les 
subvencions relacionades per no poder complir el que determina la 28.2 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del 
Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009, que disposa que la concessió de 
prorrogues de les subvencions s’hauran d’aprovar abans de la finalització del termini inicial: 
 
Nom    NIF  Import  Operació-posició 

Conreu Sereny SCCL   F66402637  3.500,00 €  1703002719-012 
 
Segon.- REVOCAR inicialment aquestes subvencions i concedir tràmit d’audiència de 15 
dies als interessats per a que presentin les al·legacions que considerin oportunes, d’acord 
amb l’article 29.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
transcorregut el qual sense presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i als efectes 
escaients.” 

 
Atès que en data 24 d’octubre de 2018, ha tingut entrada en aquesta corporació escrit 
d’al·legacions presentat per el Sr. Jordi Ballesteros i Ventura, en nom i representació 
de l’entitat Conreu Sereny, SCCL, fonamentat en que la sol·licitud de prorroga 
presentada en el seu moment per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, es va presentar en 
data 28 de juny de 2018, dos dies abans de la finalització del termini per a la 
justificació, motiu pel qual aquesta corporació hauria d’haver procedit a l’ampliació del 
termini sol·licitat. 
 
En relació a l’al·legació formulada resulten els següents antecedents i fonaments de 
dret: 
 
Primer.- La petició de l’ampliació i pròrroga del termini de justificació de la subvenció 
de referència, sol·licitada per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, va tenir entrada en el 
registre del Consorci del Parc de Serralada de Marina em data 29 de juny de 2018, 
amb número de registre 61, tal i com queda acreditat a l’expedient, amb número. Un 
dia abans de la finalització del termini de justificació establert per els particulars en les 
bases específiques de la convocatòria establien que les subvencions concedies. 
 
Cal tenir present allò establert en l’article de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre 
de 2008 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 13, 
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corresponent al dia 15 de gener de 2009, aplicable al cas per raons temporals i que 
estableix textualment el següent: 
 

“Article 28. Modificacions de la resolució de concessió 
(...) 
2. Així mateix, quan es consideri oportú, es podrà concedir una pròrroga del termini de 
presentació de les justificacions, d’ofici o prèvia sol·licitud del/ de la beneficiari/a, la qual 
s’haurà d’aprovar abans de la finalització del termini inicial. 
(...)”. 

 
Cal també tenir present allò establert a l’article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, que aprova el reglament de subvencions, i que pel cas de l’ampliació del termini 
de justificació, caldrà remetre’s a allò establert a les normativa sobre procediment 
administratiu en quant a les condicions i procediment d’atorgament de l’esmentada 
ampliació. 
 
Per tant, si tenim en compte allò previst a l’article 32.3 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que 
diu literalment el següent: 
 

“Artículo 32. Ampliación 
(...) 
3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de 
plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente 
contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 
(...)” 

 
És per tant que, d’allò establert a l’article 32.3 de la Llei 39/2015, es posa de manifest 
que contra l’acord sobre ampliació de terminis no és susceptible la interposició de 
recurs, motiu pel qual, aquesta corporació ha de procedir a la inadmissió de les 
al·legacions presentades pel Sr. Jordi Ballesteros i Ventura, en nom i representació de 
l’entitat Conreu Sereny, SCCL. 
 
Segon.- La base especifica número 3, de les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant concurrència competitiva, a les Explotacions Forestals, 
Empreses Agrícoles- Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, per a les activitats a desenvolupar en 
l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, determina 
literalment el següent: 
 

“Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés 
entre l’1 de gener de 2017 al 30 de juny de 2018 excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017” 
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Així mateix, la base específica 19.1 de la convocatòria estableix textualment:  
 

“Les subvencions concedides hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de juny de 
2018, excepte per les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de 
desembre de 2017.” 

 
Atès que no hi ha constància de que en el termini establert en les bases específiques 
de la convocatòria, l’entitat Conreu Sereny, SCCL, hagi executat les activitats o 
projectes subvencionats, ni tampoc hagi presentat la corresponent justificació, 
procedeix revocar definitivament la subvenció concedida a l’entitat, per un import de 
3.500 euros.  
 
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). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, 
contra l’acord de revocació inicial de la subvenció concedida en el marc de la 
convocatòria 2017201665120008733 de subvencions a les Explotacions Forestals, 
Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni 
Arquitectònic, Instal·lacions de calderes de biomassa i Entitats Culturals en l’àmbit 
dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2017. 
 
Segon.- Revocar definitivament la subvenció, atorgada en la convocatòria 
2017201665120008733 de l’any 2017, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit 
dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per no executar i 
justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini:  
 

Nom NIF      Import      

Conreu Sereny, SCCL F66402637          3.500,00 €  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords als interessats pel seu coneixement i als 
efectes escaients.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2019, al Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura relativa al conveni per a la “Gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús 
públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu”, per import 
de 168.500 € (exp. núm. 2016/9988).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
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Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona el parc del Castell de Montesquiu, espai 
natural protegit mitjançant el Pla especial urbanístic aprovat el 30 de juliol de 1986 i 
modificat el 2 d’abril de 1998, que determina un règim de protecció i els objectius de la 
gestió del Parc. La superfície del parc és de 546,45 ha dels municipis de Montesquiu, 
Sora, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Besora. El parc conté un important 
patrimoni arquitectònic vinculat al Castell, que n’és l’element més destacat. Tots els 
edificis i la quasi totalitat del parc és patrimoni corporatiu i al llarg dels darrers decennis 
s’han fet importants inversions encaminades a la seva rehabilitació.  
 
El Pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai protegit, però 
allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que se’n deriva. En 
aquest sentit el Pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per 
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit, destacant, com un dels 
seus objectius específics, la potenciació d’aquelles activitats econòmiques que 
contribueixin a impulsar el model territorial proposat, entenent la gestió activa i integral 
dels seus recursos com el millor instrument per a la conservació de la diversitat 
biològica del Parc. 
 
Dins del model de gestió del Parc es defineix un conjunt d’equipaments públics, entre 
els quals el propi castell de Montesquiu, que acull el Centre de Recursos, per a la 
realització de cursos, seminaris i convencions, i un espai museitzat, amb parament i 
mobiliari originals i un audiovisual, obert a les visites del públic. El castell de 
Montesquiu, d’altra banda, com a element central del Parc, compleix una funció cabdal 
pel que fa a la informació als visitants i orientació de les visites. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu té una part molt important del seu terme municipal dins 
del Parc del Castell de Montesquiu i forma part dels òrgans de gestió del Parc a través 
de la seva participació en el Consell Coordinador. 
 
En data 17 de gener de 2011, es va signar un conveni de cooperació i col·laboració 
entre la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament 
de Montesquiu, per a la realització de les tasques d’informació de l’equipament cultural 
i centre de recursos del Castell de Montesquiu. Per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013 (amb 
número de registre d'acords 735/13), aquest conveni va ser prorrogat fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
Tant la Diputació de Barcelona com el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu valoren molt positivament la relació que ha generat el 
conveni de col·laboració esmentat, i també el fet d’haver assolit els objectius del 
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conveni, enfocats a col·laborar en la gestió de l’equipament públic del Castell de 
Montesquiu i en l’oferta de serveis adreçats als usuaris i visitants del castell, mantenir, 
el nivell d’excel·lència en l’atenció de l’ús públic i en la prestació dels serveis i 
eixamplar l’oferta de serveis, per tal d’aconseguir una major projecció en tot allò que fa 
referència a la promoció econòmica dels productes i serveis, generats a l’entorn del 
Parc del Castell de Montesquiu. 
 
La implicació del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i de l’Ajuntament de 
Montesquiu en la gestió del Parc s’ha incrementat en els darrers anys, superant les 
previsions que, en aquest sentit, es formulaven al conveni original. 
 
És per això que, en data 9 de febrer de 2017, s’ha signat un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i 
l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i 
la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu. 
 
El conveni esmentat és vigent per a l’any 2019, i la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Montesquiu i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura segueixen 
interessats en continuar mantenint la col·laboració en la gestió de l’oferta de serveis 
dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica al Parc del Castell de Montesquiu, 
incloent l’atenció al públic i la realització d’activitats a l’equipament cultural i centre de 
recursos del Castell de Montesquiu i al seu entorn. 
 
El conveni contempla, en el seu pacte segon, relatiu als compromisos de la Diputació 
de Barcelona, que la corporació donarà suport econòmic al Consorci de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura per a cooperar en la gestió dels serveis que es prestaran al castell 
de Montesquiu i que es detallen al pacte cinquè del conveni de referència. 
 
De conformitat amb el pacte sisè del conveni subscrit, relatiu a l’import del conveni, 
pels anys successius i dins de la vigència del conveni, l’aportació es farà amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària corresponent, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de 
l’any en curs. 
 
Per a l’any 2019, l’aportació que atorga la Diputació de Barcelona al Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura és de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS 
(168.500,00€). 
 
El pacte setè del conveni esmentat, relatiu al pagament de l’import del conveni, 
estableix que “la quantitat que aporta la Diputació de Barcelona serà transferida al 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura de la següent manera:  

 
- Un 40 % (67.400,00 €), a la signatura del present conveni o a l’inici dels successius anys 

de vigència o, si es produís, de les pròrrogues, tal com preveu el pacte dotzè, degut al fet 
que la major part de les despeses que ha d’afrontar el Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura per a dur a terme les actuacions previstes en aquest conveni, corresponen a 
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despeses de personal. En aquest sentit, cal tenir present que el Consorci no pot accedir 
a les vies de finançament de tresoreria que la Diputació posa a disposició dels 
ajuntaments i, d’altra banda, ha de complir amb els criteris d’estabilitat pressupostària, 
així doncs les limitacions de tresoreria impedeixen que el Consorci pugui afrontar 
aquestes despeses de personal durant tot l’exercici pressupostari, si no compta amb el 
finançament transferit per la Diputació de Barcelona, sense posar en risc l’estabilitat. 
Això justifica que l’import de la bestreta permeti afrontar els costos salarials del personal 
contractat pel Consorci, vinculat directament a les actuacions previstes en aquest 
conveni. 

 
- Un 30 % (55.550,00), a partir de l’1 de maig de l’any en curs, i quan el Consorci de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a l’empara 
d’aquest conveni corresponents a l’import del primer avançament del 40 %, mitjançant 
certificat emès per la Presidenta del Consorci o per la persona habilitada a tal efecte, que 
incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses vinculades 
al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden 
incloure l’adquisició de material inventariable, la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
- Un 20 % (33.700,00), a partir de l’1 d’agost de l’any en curs, quan el Consorci de la Vall 

del Ges, Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades a l’empara 
d’aquest conveni corresponents a l’import del segon avançament del 30 %, mitjançant 
certificat emès per la Presidenta del Consorci o per la persona habilitada a tal efecte, que 
incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les despeses vinculades 
al desenvolupament de les actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden 
incloure l’adquisició de material inventariable, la realització d’obres de manteniment i 
millora, la contractació de treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a 
la realització d’activitats culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes 
activitats i la contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i 
equips de protecció personal per a aquest personal. 

 
- El 10 % restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura presenti els 

justificants del 10 % restant i de l’import del tercer avançament del 20 % de les despeses 
efectuades a l’empara d’aquest conveni, mitjançant certificat emès per la Presidenta del 
Consorci o per la persona habilitada a tal efecte, que incorpori informació econòmica 
suficient que permeti identificar les despeses vinculades al desenvolupament de les 
actuacions objecte del conveni. Aquestes despeses poden incloure l’adquisició de 
material inventariable, la realització d’obres de manteniment i millora, la contractació de 
treballs, estudis, dictàmens o assistència tècnica externa, per a la realització d’activitats 
culturals de lleure i d’educació ambiental, la promoció d’aquestes activitats i la 
contractació de personal, així com la dotació de vestuari, maquinària i equips de 
protecció personal per a aquest personal. 

 
La presentació de la justificació del 30% restant de les despeses haurà de ser presentada, 
com a màxim l’1 d’abril de 2018. Pel que fa a la justificació de les actuacions corresponents 
a l’any 2017, aquesta justificació recollirà les despeses efectuades a partir de l’1 de gener 
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de 2017 fins el 31 de desembre de 2017, perquè el desenvolupament del servei d’informació 
objecte del present conveni es du a terme per anys naturals.  
 
Pels successius anys, i dins de la vigència del conveni, el pagament anual i les corresponents 
justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions anteriorment exposades, entenent que 
les actuacions objecte del conveni hauran de ser executades dins de l’any natural, és a dir, de 
l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i la seva justificació haurà de ser presentada, 
com a màxim l’1 d’abril de l’any següent al de l’exercici en curs”. 

 
En virtut del que precedeix i atesa l'existència d'objectius coincidents entre la Diputació 
de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i l’Ajuntament de 
Montesquiu, les parts signants consideren que existeix un interès recíproc per 
continuar col·laborant conjuntament en la gestió de l’oferta de serveis dins l’àmbit de 
l’ús públic i la promoció econòmica al Parc del Castell de Montesquiu, oferint un servei 
de qualitat adreçat als usuaris i visitants del castell i al conjunt del Parc. 
  
Vist l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, els articles 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 47 a 53, que regulen els 
convenis, i 140, que regula els principis de les relacions interadministratives, de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com els articles 108 al 
112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que regulen els convenis de col·laboració. 
 
Vist el punt 3.4,j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2019, de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, relativa al conveni signat el 9 
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de febrer de 2017, per a la “Gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció 
econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu”. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de CENT SEIXANTA-VUIT MIL CINC-
CENTS EUROS (168.500,00 €) a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 
per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius 
proposats, de l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46702, de l’any 2019. 
 
Tercer. Autoritzar una bestreta del 40 %, degut a la manca de recursos econòmics que 
l’impossibiliten fer front als costos dels serveis que es detallen al pacte cinquè d’aquest 
conveni, a favor del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, la qual es farà efectiva 
prèvia conformitat de la Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació. 
 
Quart. Autoritzar el pagament del 60 % restant, quan el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura presenti els justificants de les despeses efectuades, d’acord amb el que 
s’especifica en el pacte setè del conveni objecte d’aprovació. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a 
l’Ajuntament de Montesquiu, pel seu coneixement i als efectes escaients.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social 
de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de 
les quotes relatives a l’escolarització de l’alumnat d’aquestes llars d’infants, així 
com els corresponents annexos (exp. 2019/945).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS   
 
1. El preàmbul de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC) 

defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que pot 
ser prestat pels poders públics i per la iniciativa social com a garantia dels drets 
fonamentals dels ciutadans i de les ciutadanes.  

 
2. L’article 198 de la LEC preveu la subvenció de les llars d’infants de titularitat privada 

que desenvolupin una activitat amb finalitat essencial de servei i que entre els 
criteris de preferència que s’estableixin hi ha d’haver la satisfacció de necessitats 
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d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en 
zones rurals. 

 
3. Una de les competències reconegudes per l’art.159 LEC als ens locals és la de 

cooperar amb l'Administració de la Generalitat en els diferents aspectes del sistema 
educatiu, inclòs el seu manteniment econòmic. 

 
4. La Diputació de Barcelona, en l’àmbit específic de l’educació, i des de la Gerència 

de Serveis d’Educació, coopera i col·labora amb els governs locals de la seva 
demarcació amb la finalitat de donar la cobertura adequada a les necessitats 
educatives emergents i de conferir suport en matèria de centres educatius; i atès 
que darrerament s’han impulsat programes específics de finançament de les llars 
d’infants, a fi de contribuir al funcionament d’aquests centres i al sosteniment de les 
places, és voluntat estendre aquest suport a altres entitats que actuen sobre el 
territori amb vocació de servei públic. 

 
5. Atesa la voluntat de cooperar en el sosteniment de les llars d’infants dels respectius 

territoris, es planteja aquesta convocatòria i les bases que la regulen, que té per 
objecte l’atorgament de subvencions destinades a les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018. 

 
6. L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’UN MILIÓ 

QUATRE-CENTS QUARANTA MIL EUROS (1.440.000,00 €), que aniran a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de 
l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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). 

 
2. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 

 
3. 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. 

 
4. L’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 17 i següents de 

l’Ordenança. 
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5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la LGS, i a l’article 14.3 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de l’extracte d’aquestes convocatòries en llengua catalana i castellana. 

 
6. Segons 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. 
 
7. Segons el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de 
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 

 
8. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions 
en concurrència, per delegació de la Presidència. 

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

ACORDS 
 

PRIMER. APROVAR la convocatòria núm. 201920195120010553 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2017-2018, mitjançant la 
minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars 
d’infants, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Gerència de Serveis 
d’Educació de la Diputació de Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT A LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT 
PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER AL 
CURS 2017-2018, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A 
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS”. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA:   201920195120010553 
 
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. 
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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 
 

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 d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social, per al curs 2017-2018, prioritzant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2017-2018. 
 

3. Període d'execució 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques 
s’hauran de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades 
d’iniciativa social, relatives al curs escolar 2017-2018 (de l’1.09.2017 al 31.08.2018). 
 

4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants 
 

Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a 
la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i 
cadascuna de les següents condicions: 
 

a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per 
impartir el primer cicle de l’educació infantil. 

b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre 
públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 

c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de 

les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 

Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria. 
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5. Documentació a aportar  
 
Al formulari electrònic de sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 
  
a) Sol·licitud específica de la present convocatòria. 
b) Memòria i dades d’escolarització i matriculació del centre (Annex 1). 
c) Declaració responsable del cost del servei d’escolarització (Annex 2). 
d) Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions de l’entitat beneficiària 

i declaració responsable de la direcció del centre i el personal educador conforme estan 
en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres (Annex 3). 

e) Declaració responsable del què preveu la Llei 26/2015, de modificació del sistema de 
protecció de la infància i l’adolescència, per l’activitat objecte de subvenció que implica 
contacte habitual amb menors (Annex 4). 

f) Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o d’administració en compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Annex 
5).  

g) Declaració responsable que l’entitat ha aportat en una convocatòria anterior la 
documentació acreditativa/identificativa a la Diputació de Barcelona (Annex 6). En cas 
que la documentació no s’hagués aportat amb anterioritat o hagi estat modificada, caldrà 
aportar:  
1. Identificació de l’entitat, aportant: 

 Còpia de l’escriptura o document de constitució o adaptació, dels estatuts o acta 
fundacional de la societat o entitat en què han de constar les normes que en 
regulen l’activitat.  

 Còpia de la inscripció registral de l’entitat. 

 Còpia del NIF de l’entitat peticionària. 
2. Identificació del representant legal, aportant: 

 Còpia del DNI. 

 Còpia dels poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de 
l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

h) Altres documents que s’estimin oportuns i/o acreditin els elements de valoració previstos 
als criteris específics d’atorgament de les subvencions. 

 
6. 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.  
 

7. Termini, formes i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 15 de març de 2019. 
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La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica 
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el 
formulari electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament pel representant legal de 
l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc) i que anirà acompanyat de la 
documentació exigida a la Base 5. 
 
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, els seus annexos i les bases 
d’aquesta convocatòria, podran trobar-se al següent lloc web:  
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud de 
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, es tindrà en compte l’última sol·licitud 
presentada. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en la presentació electrònica de les sol·licituds d’aquesta 
convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre 
General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en horari de 
8,30h a 14,30h 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 supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la 
Gerència de Serveis d’Educació mitjançant correu electrònic adreçat a 
“gestio.educacio@diba.cat” i a “registre.general@diba.cat”, la tramesa efectuada abans de 
la finalització del termini establert en la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.  
 
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 
 
Sense perjudici del compliment de la condició de beneficiari d’acord amb la Base 4, per a 
valorar les sol·licituds es tindran en compte els següents criteris:  
 
Criteri 1: nombre d’alumnes escolaritzats al centre segons el següent barem: 
 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants en zona amb el mateix codi postal que un centre 
educatiu classificat d’alta complexitat pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ......................................................................2 punts 

 
Per determinar les llars d’infants privades d’iniciativa social que compleixen la condició 
d’estar en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits s’estableix el criteri de 
coincidència amb el codi postal que correspongui als centres educatius classificats d’alta 
complexitat pel Departament d’Educació mitjançant l’annex a la Resolució de 12 de maig 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
mailto:registre.general@diba.cat
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de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es 
fa pública la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat.  

 

Municipis/Codis postals amb centres  
d’alta complexitat  

Municipi 
Codi 
postal 

Argentona 08310 

Badalona 08913 

  08914 

  08917 

  08918 

Badia del Vallès 08214 

Barcelona 08001 

08003 

08004 

08014 

08016 

08018 

08019 

08020 

08028 

08030 

08031 

08032 

08033 

08035 

08038 

08041 

08042 

Canovelles 08420 

Cornellà de Llobregat 08940 

Esplugues de Llobregat 08950 

Franqueses del Vallès, Les 08520 

Granollers 08401 
  08403 

Hospitalet de Llobregat, L' 08901 

  08902 

  08904 

  08905 

  08906 

  08907 

Igualada 08700 

Manlleu 08560 

Manresa 08240 

  08242 

  08243 
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Municipis/Codis postals amb centres  
d’alta complexitat  

Martorell 08760 

Mataró 08302 

  08303 

  08304 

Mollet del Vallès 08100 

Montcada i Reixac 08110 

Montornès del Vallès 08170 

Pineda de Mar 08397 

Prat de Llobregat, El 08820 

Rubí 08191 

Sabadell 08201 

  08202 

  08204 

  08205 

  08207 

  08208 

Sant Adrià de Besòs 08930 

Sant Boi de Llobregat 08830 

Sant Vicenç dels Horts 08620 

Santa Coloma de Gramenet 08921 

  08922 

  08923 

Santa Margarida de Montbui 08710 

Terrassa 08222 

  08223 

  08224 

  08225 

  08226 

  08227 

  08228 

Torrelles de Foix 08737 

Vic 08500 

Vilafranca del Penedès 08720 

 

 Alumne escolaritzat en una llar d’infants que no compleixi la condició 
anterior........................................................................................................1 punt  

 
Nombre d’alumnes que constin escolaritzats a les llars d’infants a la finalització del curs 
escolar objecte de la convocatòria. 

 
Criteri 2: nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials: 
 

 Alumne escolaritzat amb necessitats educatives especials.......................4 punts 
 

El nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials, referit a l’alumnat que 
disposa de dictamen d’escolarització per part d’equips d’assessorament i orientació 
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psicopedagògica (EAP) o altres certificats i informes amb efectes equivalents (acreditació 
d’una discapacitat igual o superior al 65%). 
 

10. Determinació de la quantia de la subvenció per a cada sol·licitant 
 

L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 

L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total d’escolarització per alumne. (S’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris - servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu - i els 
altres serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies - espai nadó, espai familiar, 
espai de joc o ludoteca).  
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 

El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUARANTA MIL EUROS 
(1.440.000,00 €) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del 
pressupost de despeses de l’exercici 2019. 
 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 

12. Òrgan competent per a la instrucció i proposta de resolució 
 

L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

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

• Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona. 
• El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports o persona en qui delegui.   
• El Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui. 
• Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que també actuarà com a 

secretari/ària. 
 

L’òrgan competent per a 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. 
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13. Termini de resolució, de publicació i règim de recursos  
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions serà, com a 
màxim, de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-
se d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer 
en el termini de deu dies des de l’aprovació.  
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web 
següent: https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. 
 
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 
publicació. 
 
14. Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió. 
 
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/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

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

 

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

 
4. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant de 

caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la concessió 
que l’integrin. 

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència recollits 
a l’article 6.2 de l’Ordenança. 

 
16. Despesa subvencionable  
 
Són subvencionables les despeses de personal derivades del cost del servei 
d'escolarització dels infants durant el curs objecte de la present convocatòria. 
Concretament, s'accepten les nòmines dels mestres, educadors i personal contractat, i les 
despeses corresponents de seguretat social. 
 
Serà igualment despesa subvencionable la relativa al cost de l’informe d’auditor al que fa 
referència la Base 18. 
 
17. Forma de pagament 
 
El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justif icants 
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases. 
 
18. Termini i forma de justificació de les subvencions   
 
El termini per a la justificació de les subvencions serà del 17 de juny de 2019 al 16 de 
setembre de 2019. 
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació 
d’informe d’auditor, que contindrà: 
 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les 
desviacions respecte el pressupost previst. 
 

b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim 
de l’article 74.5 RLGS. 

 
c) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 

l’article 74.2 RLGS. 
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L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
 
a) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat 

amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat.  
 

b) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la 
subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels 
alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2017-2018.  
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona htpps://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ i d’acord amb el 
previst a la Base 7 per a les sol·licituds. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la 
Diputació de Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els originals per poder acarar 
la documentació. 
 
19. Incidències en la justificació 
 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació total o parcial de la subvenció.  

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

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

 
20. Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la 
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats. 
 
21. Compatibilitat de les subvencions amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del servei d’escolarització per alumne. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
22. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions, i de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
23. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de les activitats i projectes, 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 
 
24. Protecció de dades de caràcter personal  
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb 
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la 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 dpd@diba.cat des 
d’on la Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que per aquesta via se li hagi 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/ 
 
S’informa a les persones interessades que poden 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 a les oficines del Registre https://www.diba.cat/web/registre/  
 

25. Causes de reintegrament 
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
mailto:dpd@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://www.diba.cat/web/registre/
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Serà causa de reintegrament de la subvenció l’incompliment de les previsions del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, i del Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments 
del primer cicle d’educació infantil, així com les de l’article 37 de la LGS. 
 
26. Obligats al reintegrament 
 
Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats que gaudeixin 
de la condició de persones beneficiàries. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els/les administradors/res de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els/les administradors/res de les persones jurídiques que hagin cessat en les 
seves activitats. 
 
27. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
28. Règim jurídic aplicable 
 
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”.  

 
SEGON. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de data... de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel 
qual s’aprova la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de quotes 
relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, promogudes per la 
Gerència dels Serveis d’Educació.  

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010553 
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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/es/web/educacio/esfl 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Poden concórrer a la convocatòria d’aquestes subvencions les entitats privades d’iniciativa 
social titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a 
la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i 
cadascuna de les següents condicions: 
 
a) Estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 

impartir el primer cicle de l’educació infantil. 
b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al registre 

públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 
c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre. 
d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de 

les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle d’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil. 
 

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 d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants.  
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Corporació, aquestes 
subvencions tenen per finalitat el sosteniment de serveis essencials de la comunitat i es 
configuren d’acord amb la condició de necessitat social d’interès general que la normativa 
de subvencions atorga a les accions de millora de l’educació, la lluita contra la pobresa, 
l’exclusió social i l’atenció a la infància en risc. Així doncs, aquestes subvencions es 
destinaran prioritàriament a minorar les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes de 
les escoles bressol privades d’iniciativa social corresponents al curs escolar 2017-2018. 
 

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). 
 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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Quart. Quantia 
 
L’import que es destina a aquestes actuacions serà d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
QUARANTA MIL EUROS (1.440.000,00 €). 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el 15 de març de 2019. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques 
s’hauran de destinar a finançar despeses d’escolarització de les llars d’infants privades 
d’iniciativa social, relatives al curs escolar 2017-2018 (de l’1.09.2017 al 31.08.2018). 
 
L’import es distribuirà entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits. 
 
L’assignació individual de cada beneficiari es calcularà de forma directament proporcional a 
la puntuació obtinguda, respecte de la suma total de punts assignats al conjunt de 
beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta convocatòria.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total d’escolarització per alumne. (S’entén per cost total d’escolarització per 
alumne, la despesa corrent i unitària per alumne escolaritzat a l’escola bressol, excloent-ne 
els serveis complementaris - servei menjador, acollida/permanència, casal d’estiu – i els 
altres serveis d’atenció a la petita infància i a les seves famílies - espai nadó, espai familiar, 
espai de joc o ludoteca).  
 
El termini per a la justificació de les subvencions serà del 17 de juny de 2019 al 16 de 
setembre de 2019”. 

 
TERCER. APROVAR el text de la convocatòria que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana, que s’adjunten com Annex I i Annex II 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
QUART. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per import 
d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUARANTA MIL EUROS (1.440.000,00 €) amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019. 
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CINQUÈ. APROVAR els models de formularis normalitzats que s’assenyalen a 
continuació, i que figuren a l’Annex III i Annex IV, respectivament:  
 

• Formulari de sol·licitud i els annexos 1,2,3,4,5 i 6. 
• Formulari de justificació i els annexos A, B, C i D. 

 
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 de Barcelona. 
 

ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES 

PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT DE LES LLARS 

D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ 

DE BARCELONA, PER AL CURS 2017-2018, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES 

QUOTES RELATIVES A L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS 

D’INFANTS, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ - ÀREA DE 

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS - DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
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ANNEX IV AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES 

PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT DE LES LLARS 

D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ 

DE BARCELONA, PER AL CURS 2017-2018, MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES 

QUOTES RELATIVES A L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS 

D’INFANTS, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ - ÀREA DE 

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS - DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta accidental, senyora Budó, aixeca 
la sessió essent les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada 
per aquesta i pel secretari accidental que en dona fe.   


