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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de febrer de 2019, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta 
segona, senyora Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i 
Casals (ERC-AM), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), 
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i 
diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyora Teresa Maria Fandos 
i Payà (CiU), senyorsJoan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras 
(CiU), Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni 
García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), i la diputada i els diputats amb veu i sense vot següents: senyora 
Núria Marín i Martinez (PSC-CP), senyors Arnau Funes i Romero (ENTESA), Miguel 
Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, la diputada senyora Laura Martínez i Portell (CiU). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, la tresorera, 
senyora Marta Gómez Acín i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps.  
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU) i 
Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els diputats senyors Jaume Ciurana i Llevadot 
(CiU), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM) i Manuel Reyes López (PP). 
 
Oberta la sessió pel senyor president, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de febrer de 2019. 
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2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 1325/19, 

de data 13 de febrer, pel qual es determina la participació de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les 
immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a 
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Catalunya, i es designa la persona que ha de representar-la en el si d’aquesta 
Comissió (exp. núm. 2019/3320). 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 
3. Donar compte del Decret de la Presidència que aprova la minuta de protocol entre 

la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fira 
Internacional de Barcelona i la Fira 2000 per impulsar un nou projecte per renovar 
i ampliar els recintes de Fira Internacional de Barcelona (exp. 2019/3358). 

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

Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 (exp. núm. 
2019/0003390). 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar diversos 

errors materials en el règim i en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2019 (exp. núm. 2018/0016349). 

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

liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa complementari de millora de 
camins municipals amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018 (exp. 
núm. 2016/0005360). 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la línia de crèdit a curt termini per a 

“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (exp. núm. 
2019/0003284). 

 
Caixa de Crèdit 
 
8. AMETLLA DEL VALLÈS, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 € a 
l’Ajuntament de la l’Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació “Urbanització 
carrer Sant Pere”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0007535). 

 
9. AMETLLA DEL VALLÈS, L’.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 € a 
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l’Ajuntament de la l’Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació “Rehabilitació 
parcial casa Mestres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0007532). 

 
10. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació “Vestidors camps de 
futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2017/0010241). 

 
11. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 10.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació “Cobriment de les 
grades”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0010242). 

 
12. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació “Intervenció centre de 
cultura Santa Agnès”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0010244). 

 
13. SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 € a 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, per a finançar l’actuació local 
“Expropiació dels terrenys PAU-1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0002654). 

 
14. VACARISSES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 85.214,05 € a l’Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l’actuació “Pou i canonades al sector de Torreblanca II”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2017/0011004). 

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

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta als ajuntaments de Cercs i Bagà. (exp. núm. 
2019/0001346). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

concessions relacionades en l’acord primer, en el marc dels fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema 
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de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons (exp. núm. 
2018/0020289). 

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

concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per 
un import total de 500.000 €. (exp. núm. 2018/20095). 

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

concessió del fons de prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió 
d’habitatges municipals o cedits”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 539.380,92 €. (exp. núm. 2018/20095). 

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

resolució del contracte administratiu especial per a la prestació del servei de 
restauració a l’equipament Casanova del Castell, situat al parc del Castell de 
Montesquiu. (exp. 2011/9348). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

l'acord marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
d'Educació de Barcelona per a l'acolliment dels alumnes d'educació secundària 
obligatòria en el Projecte de Servei Comunitari (exp. núm. 2019/571). 

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

concessions del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis Socials Bàsics 
de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2019, per import total de 181.983 € (exp. núm. 2018/20316). 

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

concessions del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social" del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, per import total de 
10.994.996,09 € (exp. núm. 2018/20315). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
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marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per import de 
710.000 € (exp. núm. 2018/20132). 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els nous 

convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona de les biblioteques municipals (exp. núm. 
2019/0003127). 

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

l’atorgament de subvencions, per concessió directa, destinades al suport de les 
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona 
per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants. Associació Badiu per 
l’ajuda als infants i Jardí d’Infants l’Estel Blau, SL (exp. núm. 2018/11772). 

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

concessions en el marc del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, per import de 800.000 € (exp. núm. 2018/20246). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

concessió del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 2.499.976,64 € (exp. núm. 2018/20097).  

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

concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019, per import total de 630.000 € (exp. núm. 2018/20117). 

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

concessió del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (exp. 
núm. 2018/0020251).  

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

concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
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productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
import total de 800.000 € (exp. núm. 2018/20074).  

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

liquidació definitiva, amb revocació, d’un ajut atorgat del fons de prestació “Millora 
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el 
marc del Catàleg de serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” (exp. núm. 2018/1301). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena, 
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu: Si gràcies president. Per a expressar el vot del 
Grup socialista. Votarem a favor dels punts 17, 18, 26, 27, 28, 29, i 30. De la resta fem 
abstenció. 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de febrer de 2019.- Pel 
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 14 de febrer 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 
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2.- Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 
1325/19, de data 13 de febrer, pel qual es determina la participació de la 
Diputació de Barcelona en la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat 
de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi 
ambient a Catalunya, i es designa la persona que ha de representar-la en el si 
d’aquesta Comissió (exp. núm. 2019/3320).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratifica, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“El president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, en 
exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 1325/19, de 13 de febrer, 
pel qual es determina la participació de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i 
electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, i es designa la 
persona que ha de representar-la en el si d’aquesta Comissió, que literalment diu: 
 

“La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
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representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la seva 
presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són coincidents i li 
resulta d’interès participar-hi. 
 
En aquest sentit, en data 16 d’octubre de 2018, per Acord de Govern 103/2018, i com a 
instrument per a la implementació dels acords assolits en la Cimera de qualitat de l’aire, que 
es va celebrar el 6 de març de 2017 a convocatòria de la Generalitat de Catalunya, es va 
crear la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions 
acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya. La 
Diputació de Barcelona, per disposició de l’apartat 2n.c) de l’Acord GOV/103/2018, ha de 
nomenar un representant en el si d’aquest òrgan col·legiat de coordinació i estudi, 
nomenament aquest que encara no s’ha produït.  
 

S’ha convocat una sessió de la Comissió avantdita per al proper dia 18.02.2019, a les 10 
hores, en seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la qual es considera important 
que hi assisteixi un/a representant de la Diputació de Barcelona. 
 

La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de representants en 
els ens i organismes correspon, per delegació del Ple, a la Junta de Govern segons es recull 
a l’apartat 3.4.g) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB de 11 de juliol de 
2018. 
 

No obstant això, valorades les circumstàncies exposades, i donat que la propera sessió de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de febrer de 2019, ja ha estat 
convocada, i que la següent sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona no 
tindrà lloc fins el dia 28 de febrer de 2019, tot considerant per part de la Coordinació General 
la concurrència de l’excepcionalitat prevista a l’apartat 3.2 del Protocol de designació i 
actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, 
aprovat per la Junta de Govern en data 18.12.2014, resta justificada la urgència d’adoptar la 
resolució d’acord amb l’apartat 2.4.b) de l’esmentada refosa 1/2018, que reserva a la 
Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern per raons 
d’urgència. 
 

Per tot això,  
 

RESOLC: 
 

Primer.- DETERMINAR la participació de la Diputació de Barcelona en la Comissió per a 
l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i 
electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, en els termes 
següents: 
 

Es designa la persona que ha de representar la Diputació de Barcelona com a vocal en la 
Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i 
electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, la qual pot tenir o no la 
condició de diputat/ada, d’acord amb el que disposa l’apartat 2n.c) de l’Acord 
GOV/103/2018, de 16 d’octubre. 
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La persona designada és: 
 

- Sra. Catalina Chamorro Moreno 
 

Segon.- DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns”. 

 
L’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2018 reserva a la Presidència l’exercici de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern per raons d’urgència, sense perjudici de 
la ratificació de l’òrgan competent en la següent sessió que es celebri. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent 
 

ACORD 
 

Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 1325/19, de 13 de febrer, pel qual 
es determina la participació de la Diputació de Barcelona en la Comissió per a l’estudi 
dels efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques 
sobre la salut i el medi ambient a Catalunya, i es designa la persona que ha de 
representar-la en el si d’aquesta Comissió.” 
 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 

3.- Donar compte del Decret de la Presidència que aprova la minuta de protocol 
entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fira 
Internacional de Barcelona i la Fira 2000 per impulsar un nou projecte per 
renovar i ampliar els recintes de Fira Internacional de Barcelona (exp. 
2019/3358).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El model “una fira – dos recintes” és un model d’èxit tant en termes ciutadans, de 
país, com de suport a l’economia productiva i al teixit empresarial. 
 
2. La celebració de grans esdeveniments firals té un gran impacte social i econòmic a 
la ciutat: l’economia induïda representa el 2 % del PIB català i més de 40.000 llocs de 
treball anuals. 
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3. Fira de Barcelona s’ha especialitzat en atreure esdeveniments internacionals 
gràcies a disposar d’un recinte firal de les dimensions, la qualitat, la funcionalitat i la 
tecnologia amb la que s’ha construït. 
 
4. Per mantenir una posició de lideratge en el mercat firal, amb una forta competència 
internacional, és necessari continuar invertint per generar una major capacitat 
d’encabir grans esdeveniments. 
 
5. Les instal·lacions de Fira Montjuïc han quedat obsoletes i necessiten d’un projecte 
global de modernització i renovació amb un projecte de ciutat i de país. 
 
6. Per competir amb els recintes firals més importants a nivell mundial, poder atreure 
grans salons europeus itinerants, possibilitar el creixement dels actuals, poder 
simultaniejar diversos esdeveniments... es necessita una superfície d’exposició de 
300.000 m2 a Gran Via que situaria a Fira de Barcelona en l’elit dels recintes. 
 
7. El finançament del recinte firal de Gran Via, de més de 840.000.000 €, s’ha 
instrumentat a través d’un “project- finance” que s’ha complert escrupolosament 
gràcies a la corresponsabilitat del conjunt de les institucions públiques, les aportacions 
de Fira, i la generació d’altres recursos, i la confiança de les entitats financeres: BEI i 
pool bancari. 
 
8. El venciment total del deute actual s’amortitzarà en menys de 15 anys i la quantitat 
pendent d’amortitzar no supera el 50 % de la inversió realitzada.. 
 
9. Les parts estan interessades en col·laborar en propostes i alternatives que permetin 
ampliar i renovar els recintes firals, tant a Montjuïc com a Gran Via, i per tant 
subscriuen aquest protocol. 
 
Fonaments de dret 
 
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 als protocols. 
 
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
relació amb l’avocació. 
 
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.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 de la Diputació núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018 i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Atès que les diferents institucions han previst la signatura imminent d’aquest protocol, 
la Presidència de la Diputació avoca aquesta competència delegada a la Junta de 
Govern, i proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primera. AVOCAR la competència delegada a la Junta de Govern per a l’aprovació 
d’aquest protocol. 
 
Segona. APROVAR la minuta de protocol entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Fira Internacional de Barcelona i la Fira 2000 per 
impulsar un nou projecte per renovar i ampliar els recintes de Fira Internacional de 
Barcelona, que es transcriu a continuació: 
 

“PROTOCOL INSTITUCIONAL PER IMPULSAR UN NOU PROJECTE PER RENOVAR I 
AMPLIAR ELS RECINTES DE FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA 
 
REUNITS:  
 

 M. Hble. Sr. President de la Generalitat 

 Excma. Sra. Alcaldessa de Barcelona 

 Excma. Sra. Alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat 

 Excm. Sr. President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 

 Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

 President de la Fira Internacional de Barcelona 

 President de Fira 2000 
 

DIUEN: 
 

 Que el model “Una fira – dos recintes” és un model d’èxit tant en termes ciutadans, de 
país, com de suport a l’economia productiva i al teixit empresarial. 

 Que la inversió en el recinte Firal de Gran Via ha estat una decisió plenament encertada 
perquè ha consolidat de nou a Barcelona com una ciutat líder en congressos i 
esdeveniments firals.  

 Que gràcies a la construcció del recinte firal de Gran Via, s’han pogut celebrar i mantenir 
grans esdeveniments firals com el MWC, l’ITMA i més recentment l’ISE (al 2020), que si 
no s’hagués disposat d’aquest recinte no s’haurien fet.  

 Que s’ha mostrat abastament l’enorme impacte social i econòmic que suposa la 
celebració d’esdeveniments firals a la ciutat i a la seva àrea metropolitana: l’economia 
induïda representa el 2 % del PIB català i més de 40.000 llocs de treball anuals.  

 Que Fira de Barcelona s’ha especialitzat en atreure esdeveniments internacionals 
gràcies a disposar d’un recinte firal de les dimensions, la qualitat, la funcionalitat i la 
tecnologia amb la que s’ha construït el recinte firal Gran Via.  
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 Que el mercat internacional de Fires i Congressos, que aspiren a posicionar-se com a 
líders mundials, es concentren en poques ciutats i totes elles continuen fent fortes 
inversions per ampliar, renovar i millorar les seves instal·lacions.  

 Que la capacitat d’atreure grans esdeveniments internacionals i mantenir els existents 
depèn en gran mesura del tamany del recinte, a més de la funcionalitat, la tecnologia, la 
qualitat i la innovació. En això Barcelona i la seva àrea metropolitana tenen una 
oportunitat com a metròpolis pionera en esdeveniments firals i congressos.  

 Que per mantenir una posició de lideratge en el mercat firal, amb una forta competència 
internacional, és necessari continuar invertint per generar una major capacitat d’encabir 
grans esdeveniments. 

 Que el recinte firal de Gran Via i el de Montjuïc tenen un nivell d’ocupació molt elevat i, 
d’acord amb les projeccions estratègiques de Fira, arribarà a nivells de saturació a mig 
termini.  

 Que la ciutat i el país han de preveure sense demora on, com i quan es poden ampliar i 
renovar les instal·lacions actuals per ser més competitius internacionalment, i donar un 
nou impuls a l’activitat econòmica i empresarial del país.  

 Que les instal·lacions de Fira Montjuïc han quedat obsoletes i necessiten d’un projecte 
global de modernització i renovació amb un projecte de ciutat i de país. La celebració del 
centenari de l’Exposició Universal de 1929 pot ser una bona oportunitat per culminar un 
projecte que s’ha denominat “Univers Montjuïc”.  

 Que per competir amb els recintes firals més importants a nivell mundial, poder atreure 
grans salons europeus itinerants, donar continuïtat al MWC, i possibilitar el creixement 
dels salons actuals, així com tenir la capacitat de simultaniejar diversos esdeveniments, 
es necessita una superfície d’exposició de 300.000 m² a Gran Via (en front als 240.000 
m² existents actualment) que situaria a Fira de Barcelona en l’elit dels recintes. 

  Que el model sobre el que s’ha instrumentat el finançament i la construcció del recinte 
firal de Gran Via (a través de la societat Fira 2000) ha estat un model d’èxit gràcies al 
consens entre el conjunt de les institucions públiques del país: Generalitat de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Diputació de 
Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona. 

 Que el finançament del recinte firal de Gran Via, de més de 840M€, s’ha instrumentat a 
través d’un “project-finance” que s’ha complert escrupolosament gràcies a la 
corresponsabilitat del conjunt de les institucions públiques, les aportacions de Fira, i la 
generació d’altres recursos, i la confiança de les entitats financeres: BEI i pool bancari.  

 Que el “project-finance” de Fira 2000 s’ha desenvolupat sobre unes bases sòlides i en un 
plantejament finançador conservador rigorós. El venciment total del deute actual 
s’amortitzarà en menys de 15 anys i la quantitat pendent d’amortitzar no supera el 50% 
de la inversió realitzada.  

 Que Fira de Barcelona, conscient dels antecedents expressats en els apartats 
precedents, ha estudiat en detall propostes i alternatives que permetin ampliar i renovar 
els recintes firals, tant a Montjuïc com a Gran Via. 

 
En virtut dels antecedents, les parts CONVENEN: 
 
PRIMER. La Generalitat de Catalunya a través del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, analitzarà i proposarà els instruments de finançament més adequats 
per poder emprendre les noves inversions a realitzar.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

SEGON. L’Ajuntament de Barcelona impulsarà el planejament urbanístic i la fórmula 
patrimonial adequada per la modernització i renovació del Recinte de Montjuïc sota un 
projecte inicial anomenat “Univers Montjuïc”, que ha preparat Fira de Barcelona. 
 
TERCER. L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat impulsarà el planejament urbanístic a 
la ciutat per generar nous espais susceptibles d’encabir nous espais firals, que permetin 
l’ampliació del recinte firal Gran Via a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.  
 
QUART. Fira 2000 prepararia i presentaria un nou Project-Finance que permeti encabir 
financera i patrimonialment les noves inversions a realitzar en els dos recintes firals. 

 
CINQUÈ. Les parts convenen que amb motiu de la commemoració del centenari de 
l’Exposició Universal de 1929, el conjunt de les actuacions previstes al recinte firal Montjuïc 
haurien d’estar culminades en aquesta data.  
 
SISÈ. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
impulsarà junt amb els Ajuntaments de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat les 
modificacions de planejament urbanístic que pugui suposar el projecte anomenat “Univers 
Montjuïc” i l’ampliació del recinte firal Gran Via en col·laboració i coordinació amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  
 
SETÈ. La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona impulsaran la generació 
d’un projecte per Montjuïc i Gran Via que pugui ser susceptible de rebre fons de la Unió 
Europea. 
 
VUITÈ. En el termini màxim de sis (6) mesos des de la signatura d’aquest protocol les parts 
s’obliguen a: 

  

- Subscriure un nou pacte d’accionistes de Fira 2000 d’acord amb el “project-finance” 
que s’hagi preparat i acordat entre les parts i que renovi i ampliï el pacte existent i 
vigent en aquest moment.  

 
Les parts que subscriuen aquest protocol es reserven la potestat de portar-lo a l’aprovació 
dels òrgans de govern de les seves respectives institucions.  
 
I en prova de conformitat signen tot seguit, en cinc exemplars i a un sol efecte, al lloc i data 
indicats a l’inici. “ 

 
Tercera. NOTIFICAR la present resolució a la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fira 
Internacional de Barcelona i la Fira 2000. 
 
Quart. DONAR COMPTE de la present resolució a la Junta de Govern per al seu 
coneixement.” 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 (exp. núm. 
2019/0003390).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En els darrers anys s’han succeït un seguit de canvis polítics, econòmics, socials i 

demogràfics que han donat lloc a noves situacions i realitats que han d’ésser 
necessàriament considerades. Sense anar més lluny, l’envelliment de la població, el 
fenomen migratori, l’elevada taxa d’atur, l’increment dels preus dels habitatges i els 
lloguers, així com dels subministraments bàsics, o l’aparició de noves modalitats de 
família són variables, entre moltes d’altres, que han derivat en situacions de 
necessitat i de vulnerabilitat.  

 
2. Particularment, la generalització de les situacions de pobresa energètica és una de 

les conseqüències d’aquesta nova realitat que afecta, principalment, a persones 
d’edat avançada i amb problemes de salut que, en la majoria de les ocasions, viuen 
soles. La conjuntura econòmica desfavorable, l’augment de l’atur, especialment, 
entre els joves, i la precarietat laboral ha agreujat i estès aquesta situació cap a 
altres col·lectius.  

 
3. Aquesta circumstància, alhora, guarda una estreta relació amb els canvis que s’han 

produït en l’estructura de la població i, particularment, amb l’envelliment demogràfic 
generalitzat i amb el retard en la maternitat i la paternitat, posant de manifest un 
canvi en els models tradicionals de família. De fet, cada vegada és més freqüent 
l’existència de famílies monoparentals i amb pocs ingressos, el que requereix 
garantir una conciliació adequada de la vida personal, laboral i familiar del pare i la 
mare en un context en el que, a més, els ingressos poden no ser suficients per a 
cobrir els costos de l’habitatge i dels subministraments bàsics. Per això, també és 
rellevant apostar pel desplegament d’activitats socioeducatives i de lleure infantil 
tendents, no només a procurar el desenvolupament integral dels infants i la seva 
integració i cohesió social, sinó també a facilitar als pares i mares la conciliació amb 
la vida laboral. 

 
4. D’altra banda, no pot obviar-se el fet que l’envelliment progressiu de la població 

implica també un increment de les atencions sanitàries i dels serveis d’atenció i cura 
de les persones grans més vulnerables. Igualment, la garantia de la qualitat de vida 
de les persones dependents i la supressió dels obstacles que impedeixen el gaudi 
efectiu dels seus drets és una qüestió que també ha de ser abordada i degudament 
tractada des de les administracions públiques.   
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5. Per tant, la garantia del benestar social de les persones passa necessàriament per 
considerar i atendre múltiples variables i dimensions, atesa la complexitat i 
transversalitat dels problemes socials. A més, l’aposta per la inclusió social de les 
persones i la garantia del seu benestar és un pas previ, i necessari, per a garantir 
l’efectivitat dels seus drets fonamentals.  

 
6. Els ens locals, per la seva proximitat, són les instàncies públiques que assumeixen 

la garantia dels serveis socials bàsics i l’atenció de les necessitats de les persones 
i col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l’esforç pressupostari i organitzatiu 
que això comporta. A més, la realitat social i econòmica actual ha donat pas a una 
demanda assistencial creixent i cada cop més diversificada. Per aquest motiu, des 
de la Diputació de Barcelona, en tant que instància d’àmbit supramunicipal, es 
considera necessari coadjuvar amb els ens locals de la demarcació en la garantia 
de la cohesió i la integració social i, alhora, en el manteniment de la qualitat de vida 
dels ciutadans i les ciutadanes. Per això, cal reforçar els equips dels serveis socials 
de les entitats locals que, en els darrers anys, han vist com, pràcticament, es 
duplicaven les demandes dels serveis bàsics d’atenció social. 

 

7. En el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” ja s’ha dut a terme 
aquesta contribució mitjançant l’atorgament de recursos econòmics adreçats als 
ens locals de la demarcació amb la finalitat de desplegar actuacions diverses en 
l’àmbit del benestar social. En particular, s’han aprovat altres programes 
complementaris que han respost a aquesta mateixa finalitat. Concretament, es 
tracta de la “Línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de 
reforç dels serveis socials municipals”, del Programa complementari de foment de 
l’ocupació i de suport a la integració social, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de 10 de març de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (en endavant, BOPB), de 21 de març de 2016; del 
Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica, aprovat per la Junta de Govern de 9 de juny de 2016, publicat al BOPB 
del 27 de juny de 2016; del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2017, aprovat per la Junta de Govern de 30 de març de 2017, publicat al 
BOPB del 12 d’abril de 2017; i del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2018, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en sessió de 22 de març de 2018 i publicat al BOPB del 28 de març del 2018.  

 
8. Amb el present Programa complementari per a la garantia del benestar social 

2019, la creació del qual s’empara en allò previst en l’article 14 del Protocol 
general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019, es parteix de l’experiència 
prèvia i es renova la voluntat de continuar col·laborant amb els ens locals de la 
demarcació en l’assoliment del benestar social de les persones i la cohesió social. 

 
9. Per assolir aquest objectiu, a través d’aquest Programa complementari, es dona 

suport a la cobertura de les necessitats socials bàsiques, es preveu reforçar els 
equips professionals de serveis socials, atendre situacions urgents o de greu 
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necessitat social, desplegar les actuacions necessàries per a garantir la prestació 
de serveis d'atenció domiciliària i de transport adaptat, desenvolupar activitats 
socioeducatives i de lleure infantil, i qualsevol altra actuació anàloga dins l’àmbit 
dels serveis socials i d’atenció a les persones.  

 
10. Aquest suport es vehicula a través de la concessió de recursos econòmics en la 

modalitat de fons de prestació, els quals, d’acord amb la clàusula 9 del Protocol 
general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019”, consisteixen en transferències 
dineràries distribuïdes en base a criteris objectius i unívocs relacionats amb 
l’objecte de les actuacions. Aquests ajuts es concedeixen pel procediment de 
concessió directa amb concurrència en la mesura que tenen la consideració de 
beneficiaris tots els ens que compleixen els requisits de concessió establerts, que 
no es requereix la presentació d’una sol·licitud i que els ajuts es consideren 
sol·licitats amb l’acceptació de la concessió. 
 

11. Tenen la consideració de destinataris dels ajuts previstos en el marc del Programa 
complementari els ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de 
Barcelona. No es preveu com a destinatària dels ajuts la ciutat de Barcelona, atès 
el règim especial de caràcter convencional i bilateral de què gaudeix en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”.  

 
12. La consideració de destinataris dels consells comarcals, entre d’altres mesures, 

respon a l’observança dels principis d’asimetria i de diferenciació, i a l’objectiu 
d’afavorir el desplegament de les tasques de caràcter social que els correspon 
prestar.  

 
13. Així mateix, es preveu un suport específic adreçat als petits municipis, en el marc 

de l’establert a la clàusula 7 del Protocol general del “Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. Aquest suport consisteix en l’assignació d’un import fix a cada 
municipi de fins a 1.000 habitants, en el moment de calcular la distribució dels 
ajuts, en l’ampliació de les despeses elegibles respecte de la resta d’ens, en 
l’articulació de pagaments avançats, de fins al cent per cent de l’import atorgat, 
amb la finalitat de no forçar les tresoreries d’aquests municipis i, en darrer terme, 
en la possibilitat de sol·licitar assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant 
qualsevol dels canals de contacte disponibles. Aquesta consideració respon a una 
voluntat d’observar les diferències territorials, econòmiques i organitzatives 
existents, i de satisfer, de forma asimètrica, les necessitats dels municipis de la 
demarcació ajustant el suport ofert en funció de les particularitats de cada 
destinatari.  

 
14. Sens perjudici de les previsions referides específicament als municipis de fins a 

1.000 habitants, es preveu la possibilitat de realitzar pagaments avançats, 
corresponents al 50 % de l’import concedit, als ens locals destinataris prèvia 
acceptació. Aquesta possibilitat es contempla per a garantir la prestació adequada 
dels serveis socials i per assegurar el sosteniment de les hisendes locals.  
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15. Atès que es preveuen pagaments avançats, d’acord amb el que recull el Decret del 
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació de la Diputació de Barcelona número 4440/18, d’11 de maig de 2018, 
de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la conformitat a 
la proposta del centre gestor. 

 
16. Aquesta nova edició del Programa complementari de garantia del benestar social 

2019 es promou en base a l’establert als articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 25 de la 
mateixa Llei, i als articles 91 a 93 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
relació amb l’article 66 del mateix cos legal, que estableixen la competència de les 
diputacions provincials en l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis. 

 
17. La cooperació amb els governs locals que es vehicula a través d’aquest Programa 

complementari es duu a terme de forma coordinada amb les iniciatives impulsades 
des d’altres administracions en el benentès que, d’aquesta manera, es vetlla per  la 
prestació dels serveis socials bàsics en raó dels principis d’eficàcia, eficiència, 
objectivitat i igualtat, contribuint a evitar duplicitats i actuant des de la proximitat i 
amb ple respecte dels principis de lleialtat institucional i d’autonomia local. 

 
18. La configuració del règim regulador del present Programa complementari, aprovat 

en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’ha dut a terme de 
conformitat amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. En virtut d’aquesta disposició, les 
subvencions que integren els plans o instruments similars que tenen per objecte 
funcions d’assistència i cooperació municipal es regeixen per la seva normativa 
específica i, supletòriament, s’hi apliquen les previsions de la referida llei. Per tant, 
resulta directament aplicable al present programa complementari la normativa 
reguladora del Protocol general del Pla “Xarxa Governs Locals 2016-2019”, en la 
mesura que n’empara l’aprovació i el desplegament. 

 
Fonaments de dret 
 
L’apartat 7.2.a) 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, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 
de setembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 19 de 
setembre de 2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 30 d’octubre de 2018, atribueix a la Junta de 
Govern la competència per a aprovar la creació de programes complementaris i el seu 
règim. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa complementari per a la garantia del benestar social 
2019, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que es regeix pel seu 
règim regulador que consta en l’annex 1 que forma part del present dictamen i que 
inclou, entre d’altres extrems, els recursos que es convoquen, els seus destinataris i 
els criteris de concessió. 
 
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2019: 
 

Ens NIF 
Import 

concedit 
Codi XGL 

Operacions 
comptables 

Posició 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 31.733,50 € 19/X/266084 1903000400 1 

Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 5.070,01 € 19/X/266083 1903000400 2 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 11.315,27 € 19/X/266082 1903000400 3 

Ajuntament d'Alella P0800300F 18.311,94 € 19/X/266081 1903000400 4 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 5.067,17 € 19/X/266080 1903000400 5 

Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 36.039,58 € 19/X/266079 1903000400 6 

Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 30.644,70 € 19/X/266078 1903000400 7 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 5.452,26 € 19/X/266077 1903000400 8 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 32.105,13 € 19/X/266076 1903000400 9 

Ajuntament d'Artés P0801000A 29.231,95 € 19/X/266075 1903000400 10 

Ajuntament d'Avià P0801100I 11.276,64 € 19/X/266074 1903000400 11 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 11.344,88 € 19/X/266073 1903000400 12 

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 11.129,39 € 19/X/266072 1903000400 13 

Ajuntament de Badalona P0801500J 340.896,01 € 19/X/266071 1903000400 14 

Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 41.848,85 € 19/X/266070 1903000400 15 

Ajuntament de Bagà P0801600H 11.207,44 € 19/X/266069 1903000400 16 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 12.433,91 € 19/X/266068 1903000400 17 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 12.023,30 € 19/X/266067 1903000400 18 

Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 83.230,90 € 19/X/266066 1903000400 19 

Ajuntament de Begues P0802000J 22.083,27 € 19/X/266065 1903000400 20 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 5.340,58 € 19/X/266064 1903000400 21 

Ajuntament de Berga P0802200F 36.305,48 € 19/X/266063 1903000400 22 

Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 28.356,68 € 19/X/266062 1903000400 23 

Ajuntament de Borredà P0802400B 5.165,92 € 19/X/266061 1903000400 24 

Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 11.626,98 € 19/X/266060 1903000400 25 

Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 12.981,23 € 19/X/266059 1903000400 26 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 16.062,26 € 19/X/266058 1903000400 27 

Ajuntament de Calaf P0803100G 13.299,12 € 19/X/266057 1903000400 28 

Ajuntament de Calders P0803400A 5.745,39 € 19/X/266056 1903000400 29 
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Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 35.435,32 € 19/X/266055 1903000400 30 

Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 11.706,67 € 19/X/266054 1903000400 31 

Ajuntament de Calella P0803500H 43.334,80 € 19/X/266053 1903000400 32 

Ajuntament de Calldetenes P0822400H 11.520,34 € 19/X/266052 1903000400 33 

Ajuntament de Callús P0803700D 11.234,76 € 19/X/266051 1903000400 34 

Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 5.430,69 € 19/X/266050 1903000400 35 

Ajuntament de Campins P0803800B 5.144,57 € 19/X/266049 1903000400 36 

Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 36.187,96 € 19/X/266048 1903000400 37 

Ajuntament de Canovelles P0804000H 42.229,57 € 19/X/266047 1903000400 38 

Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 11.659,87 € 19/X/266046 1903000400 39 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 12.774,24 € 19/X/266045 1903000400 40 

Ajuntament de Capellades P0804300B 28.405,72 € 19/X/266044 1903000400 41 

Ajuntament de Capolat P0804400J 4.911,71 € 19/X/266043 1903000400 42 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 35.701,45 € 19/X/266042 1903000400 43 

Ajuntament de Cardona P0804600E 13.051,25 € 19/X/266041 1903000400 44 

Ajuntament de Carme P0804700C 5.886,66 € 19/X/266040 1903000400 45 

Ajuntament de Casserres P0804800A 10.797,88 € 19/X/266039 1903000400 46 

Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 4.894,77 € 19/X/266038 1903000400 47 

Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 4.960,44 € 19/X/266037 1903000400 48 

Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 4.960,44 € 19/X/266036 1903000400 49 

Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 76.114,34 € 19/X/266035 1903000400 50 

Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 12.303,20 € 19/X/266034 1903000400 51 

Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 31.732,14 € 19/X/266033 1903000400 52 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 5.584,93 € 19/X/266032 1903000400 53 

Ajuntament de Castelldefels P0805500F 106.079,08 € 19/X/266031 1903000400 54 

Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 11.547,41 € 19/X/266030 1903000400 55 

Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 5.403,74 € 19/X/266029 1903000400 56 

Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 5.190,08 € 19/X/266028 1903000400 57 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 11.204,92 € 19/X/266027 1903000400 58 

Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 10.683,49 € 19/X/266026 1903000400 59 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 5.753,41 € 19/X/266025 1903000400 60 

Ajuntament de Castellterçol P0806300J 11.877,93 € 19/X/266024 1903000400 61 

Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 11.031,76 € 19/X/266023 1903000400 62 

Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 10.338,89 € 19/X/266022 1903000400 63 

Ajuntament de Centelles P0806600C 29.996,01 € 19/X/266021 1903000400 64 

Ajuntament de Cercs P0826800E 10.501,31 € 19/X/266020 1903000400 65 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 108.281,08 € 19/X/266019 1903000400 66 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 26.671,18 € 19/X/266018 1903000400 67 

Ajuntament de Collbató P0806800I 12.059,09 € 19/X/266017 1903000400 68 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 5.298,62 € 19/X/266016 1903000400 69 

Ajuntament de Copons P0807000E 5.519,27 € 19/X/266015 1903000400 70 

Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 33.304,76 € 19/X/266014 1903000400 71 
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Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 239.482,58 € 19/X/266013 1903000400 72 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 35.016,51 € 19/X/266012 1903000400 73 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 28.456,05 € 19/X/266011 1903000400 74 

Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 10.344,23 € 19/X/266010 1903000400 75 

Ajuntament de Fígols P0807900F 4.873,59 € 19/X/266009 1903000400 76 

Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 12.735,28 € 19/X/266008 1903000400 77 

Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 5.110,38 € 19/X/266007 1903000400 78 

Ajuntament de Folgueroles P0808200J 11.363,35 € 19/X/266006 1903000400 79 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 10.768,74 € 19/X/266005 1903000400 80 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 10.901,57 € 19/X/266004 1903000400 81 

Ajuntament de Gaià P0808900E 4.991,87 € 19/X/266003 1903000400 82 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 4.753,04 € 19/X/266002 1903000400 83 

Ajuntament de Gavà P0808800G 84.473,81 € 19/X/266001 1903000400 84 

Ajuntament de Gelida P0809000C 29.958,64 € 19/X/266000 1903000400 85 

Ajuntament de Gironella P0809100A 13.101,27 € 19/X/265999 1903000400 86 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 4.862,28 € 19/X/265998 1903000400 87 

Ajuntament de Granera P0809400E 5.107,98 € 19/X/265997 1903000400 88 

Ajuntament de Granollers P0809500B 122.240,96 € 19/X/265996 1903000400 89 

Ajuntament de Gualba P0809600J 10.603,74 € 19/X/265995 1903000400 90 

Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 5.470,26 € 19/X/265994 1903000400 91 

Ajuntament de Gurb P0809900D 11.631,87 € 19/X/265993 1903000400 92 

Ajuntament de Jorba P0810200F 5.931,34 € 19/X/265992 1903000400 93 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 33.735,01 € 19/X/265991 1903000400 94 

Ajuntament de la Granada P0809300G 11.462,79 € 19/X/265990 1903000400 95 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 5.948,28 € 19/X/265989 1903000400 96 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 36.713,40 € 19/X/265988 1903000400 97 

Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 4.956,91 € 19/X/265987 1903000400 98 

Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 11.079,90 € 19/X/265986 1903000400 99 

Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 12.243,93 € 19/X/265985 1903000400 100 

Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 10.465,31 € 19/X/265984 1903000400 101 

Ajuntament de la Quar P0817600J 4.886,30 € 19/X/265983 1903000400 102 

Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 28.869,34 € 19/X/265982 1903000400 103 

Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 13.429,29 € 19/X/265981 1903000400 104 

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 21.442,01 € 19/X/265980 1903000400 105 

Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 5.659,07 € 19/X/265979 1903000400 106 

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 39.564,43 € 19/X/265978 1903000400 107 

Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 5.373,36 € 19/X/265977 1903000400 108 

Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 11.965,76 € 19/X/265976 1903000400 109 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 5.026,11 € 19/X/265975 1903000400 110 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 11.267,44 € 19/X/265974 1903000400 111 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 5.338,36 € 19/X/265973 1903000400 112 
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Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 379.580,44 € 19/X/265972 1903000400 113 

Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 33.200,99 € 19/X/265971 1903000400 114 

Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 25.659,07 € 19/X/265970 1903000400 115 

Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 31.920,86 € 19/X/265969 1903000400 116 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 5.069,30 € 19/X/265968 1903000400 117 

Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 42.873,29 € 19/X/265967 1903000400 118 

Ajuntament de Malla P0811000I 5.065,75 € 19/X/265966 1903000400 119 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 83.861,82 € 19/X/265965 1903000400 120 

Ajuntament de Manresa P0811200E 232.841,19 € 19/X/265964 1903000400 121 

Ajuntament de Marganell P0824200J 5.056,52 € 19/X/265963 1903000400 122 

Ajuntament de Martorell P0811300C 85.068,46 € 19/X/265962 1903000400 123 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 12.914,82 € 19/X/265961 1903000400 124 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 32.339,47 € 19/X/265960 1903000400 125 

Ajuntament de Matadepera P0811900J 14.017,91 € 19/X/265959 1903000400 126 

Ajuntament de Mataró P0812000H 295.281,17 € 19/X/265958 1903000400 127 

Ajuntament de Mediona P0812100F 11.608,16 € 19/X/265957 1903000400 128 

Ajuntament de Moià P0813700B 31.358,55 € 19/X/265956 1903000400 129 

Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 65.831,87 € 19/X/265955 1903000400 130 

Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 120.243,77 € 19/X/265954 1903000400 131 

Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 5.547,40 € 19/X/265953 1903000400 132 

Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 11.845,71 € 19/X/265952 1903000400 133 

Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 89.315,87 € 19/X/265951 1903000400 134 

Ajuntament de Montclar P0812900I 4.935,01 € 19/X/265950 1903000400 135 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 5.560,91 € 19/X/265949 1903000400 136 

Ajuntament de Montgat P0812500G 28.624,35 € 19/X/265948 1903000400 137 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 5.172,27 € 19/X/265947 1903000400 138 

Ajuntament de Montmaneu P0813200C 5.402,19 € 19/X/265946 1903000400 139 

Ajuntament de Montmeló P0813400I 30.790,42 € 19/X/265945 1903000400 140 

Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 38.727,91 € 19/X/265944 1903000400 141 

Ajuntament de Montseny P0813600D 5.009,23 € 19/X/265943 1903000400 142 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 5.313,69 € 19/X/265942 1903000400 143 

Ajuntament de Mura P0813800J 5.031,66 € 19/X/265941 1903000400 144 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 29.464,65 € 19/X/265940 1903000400 145 

Ajuntament de Navàs P0814000F 29.678,63 € 19/X/265939 1903000400 146 

Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 5.617,85 € 19/X/265938 1903000400 147 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 34.849,73 € 19/X/265937 1903000400 148 

Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 34.136,34 € 19/X/265936 1903000400 149 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 28.417,68 € 19/X/265935 1903000400 150 

Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 36.981,28 € 19/X/265934 1903000400 151 

Ajuntament de Perafita P0815900F 5.165,93 € 19/X/265933 1903000400 152 

Ajuntament de Piera P0816000D 39.523,10 € 19/X/265932 1903000400 153 
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Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 96.663,92 € 19/X/265931 1903000400 154 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 31.420,11 € 19/X/265930 1903000400 155 

Ajuntament de Pontons P0816700I 5.292,39 € 19/X/265929 1903000400 156 

Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 11.548,76 € 19/X/265928 1903000400 157 

Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 25.277,18 € 19/X/265927 1903000400 158 

Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 76.966,56 € 19/X/265926 1903000400 159 

Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 5.335,80 € 19/X/265925 1903000400 160 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 12.578,74 € 19/X/265924 1903000400 161 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 5.443,02 € 19/X/265923 1903000400 162 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 5.256,14 € 19/X/265922 1903000400 163 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 5.143,89 € 19/X/265921 1903000400 164 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 93.989,61 € 19/X/265920 1903000400 165 

Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 30.325,79 € 19/X/265919 1903000400 166 

Ajuntament de Rubí P0818300F 238.378,07 € 19/X/265918 1903000400 167 

Ajuntament de Rubió P0818400D 5.462,28 € 19/X/265917 1903000400 168 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 5.071,44 € 19/X/265916 1903000400 169 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 319.048,51 € 19/X/265915 1903000400 170 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 4.957,62 € 19/X/265914 1903000400 171 

Ajuntament de Saldes P0818900C 5.031,06 € 19/X/265913 1903000400 172 

Ajuntament de Sallent P0819000A 27.856,07 € 19/X/265912 1903000400 173 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 97.949,22 € 19/X/265911 1903000400 174 

Ajuntament de Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 4.935,04 € 19/X/265910 1903000400 175 

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 82.264,75 € 19/X/265909 1903000400 176 

Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 25.723,39 € 19/X/265908 1903000400 177 

Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 26.970,15 € 19/X/265907 1903000400 178 

Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 5.469,98 € 19/X/265906 1903000400 179 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 230.838,38 € 19/X/265905 1903000400 180 

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 5.251,17 € 19/X/265904 1903000400 181 

Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 12.049,14 € 19/X/265903 1903000400 182 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 39.425,11 € 19/X/265902 1903000400 183 

Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 11.826,23 € 19/X/265901 1903000400 184 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 136.044,48 € 19/X/265900 1903000400 185 

Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 5.676,44 € 19/X/265899 1903000400 186 

Ajuntament de Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 11.488,26 € 19/X/265898 1903000400 187 
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Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 26.129,87 € 19/X/265897 1903000400 188 

Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 30.316,07 € 19/X/265896 1903000400 189 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 80.825,35 € 19/X/265895 1903000400 190 

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 5.299,47 € 19/X/265894 1903000400 191 

Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 27.621,21 € 19/X/265893 1903000400 192 

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 15.076,30 € 19/X/265892 1903000400 193 

Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 12.215,12 € 19/X/265891 1903000400 194 

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 10.615,01 € 19/X/265890 1903000400 195 

Ajuntament de Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 4.865,11 € 19/X/265889 1903000400 196 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 33.209,39 € 19/X/265888 1903000400 197 

Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 69.256,50 € 19/X/265887 1903000400 198 

Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 5.016,22 € 19/X/265886 1903000400 199 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 11.945,87 € 19/X/265885 1903000400 200 

Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 15.991,96 € 19/X/265884 1903000401 1 

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 11.801,25 € 19/X/265883 1903000401 2 

Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 10.880,83 € 19/X/265882 1903000401 3 

Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 4.953,51 € 19/X/265881 1903000401 4 

Ajuntament de Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 10.549,95 € 19/X/265880 1903000401 5 

Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 11.496,05 € 19/X/265879 1903000401 6 

Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 12.259,06 € 19/X/265878 1903000401 7 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 5.548,53 € 19/X/265877 1903000401 8 

Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 5.299,47 € 19/X/265876 1903000401 9 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 86.673,86 € 19/X/265875 1903000401 10 

Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 11.613,22 € 19/X/265874 1903000401 11 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 11.464,93 € 19/X/265873 1903000401 12 

Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 12.619,75 € 19/X/265872 1903000401 13 

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 5.402,97 € 19/X/265871 1903000401 14 

Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 25.177,17 € 19/X/265870 1903000401 15 

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 11.498,24 € 19/X/265869 1903000401 16 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 11.243,29 € 19/X/265868 1903000401 17 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 24.626,19 € 19/X/265867 1903000401 18 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 5.517,95 € 19/X/265866 1903000401 19 
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Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 31.490,96 € 19/X/265865 1903000401 20 

Ajuntament de Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 4.929,36 € 19/X/265864 1903000401 21 

Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 11.997,02 € 19/X/265863 1903000401 22 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 35.050,30 € 19/X/265862 1903000401 23 

Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 19.682,71 € 19/X/265861 1903000401 24 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 11.177,22 € 19/X/265860 1903000401 25 

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 87.049,00 € 19/X/265859 1903000401 26 

Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 5.006,09 € 19/X/265858 1903000401 27 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 26.909,60 € 19/X/265857 1903000401 28 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 293.312,28 € 19/X/265856 1903000401 29 

Ajuntament de Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 11.327,82 € 19/X/265855 1903000401 30 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 10.676,39 € 19/X/265854 1903000401 31 

Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 28.057,15 € 19/X/265853 1903000401 32 

Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 5.235,27 € 19/X/265852 1903000401 33 

Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 40.440,17 € 19/X/265851 1903000401 34 

Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 31.125,19 € 19/X/265850 1903000401 35 

Ajuntament de Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 4.974,82 € 19/X/265849 1903000401 36 

Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 5.400,57 € 19/X/265848 1903000401 37 

Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 4.973,15 € 19/X/265847 1903000401 38 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 5.382,17 € 19/X/265846 1903000401 39 

Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 32.481,82 € 19/X/265845 1903000401 40 

Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 10.851,90 € 19/X/265844 1903000401 41 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 81.081,12 € 19/X/265843 1903000401 42 

Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 12.075,26 € 19/X/265842 1903000401 43 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 27.750,86 € 19/X/265841 1903000401 44 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 31.468,52 € 19/X/265840 1903000401 45 

Ajuntament de Seva P0826900C 12.212,99 € 19/X/265839 1903000401 46 

Ajuntament de Sitges P0827000A 69.731,37 € 19/X/265838 1903000401 47 
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Ajuntament de Sobremunt P0827100I 4.929,36 € 19/X/265837 1903000401 48 

Ajuntament de Sora P0827200G 5.018,86 € 19/X/265836 1903000401 49 

Ajuntament de Subirats P0827300E 12.110,07 € 19/X/265835 1903000401 50 

Ajuntament de Súria P0827400C 26.836,61 € 19/X/265834 1903000401 51 

Ajuntament de Tagamanent P0827600H 5.017,61 € 19/X/265833 1903000401 52 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 5.016,73 € 19/X/265832 1903000401 53 

Ajuntament de Taradell P0827800D 27.877,58 € 19/X/265831 1903000401 54 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 5.100,56 € 19/X/265830 1903000401 55 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 4.952,09 € 19/X/265829 1903000401 56 

Ajuntament de Teià P0828100H 17.571,43 € 19/X/265828 1903000401 57 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 333.648,83 € 19/X/265827 1903000401 58 

Ajuntament de Tiana P0828200F 18.608,55 € 19/X/265826 1903000401 59 

Ajuntament de Tona P0828300D 29.054,70 € 19/X/265825 1903000401 60 

Ajuntament de Tordera P0828400B 43.622,51 € 19/X/265824 1903000401 61 

Ajuntament de Torelló P0828500I 34.641,07 € 19/X/265823 1903000401 62 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 10.956,54 € 19/X/265822 1903000401 63 

Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 11.571,99 € 19/X/265821 1903000401 64 

Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 26.354,13 € 19/X/265820 1903000401 65 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 30.716,47 € 19/X/265819 1903000401 66 

Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 11.644,69 € 19/X/265818 1903000401 67 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 5.017,64 € 19/X/265817 1903000401 68 

Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 11.561,51 € 19/X/265816 1903000401 69 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 34.304,46 € 19/X/265815 1903000401 70 

Ajuntament de Vallromanes P0829700D 11.335,50 € 19/X/265814 1903000401 71 

Ajuntament de Veciana P0829800B 5.414,52 € 19/X/265813 1903000401 72 

Ajuntament de Vic P0829900J 94.029,50 € 19/X/265812 1903000401 73 

Ajuntament de Vilada P0830000F 5.147,56 € 19/X/265811 1903000401 74 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 125.881,47 € 19/X/265810 1903000401 75 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 27.180,84 € 19/X/265809 1903000401 76 

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 93.133,17 € 19/X/265808 1903000401 77 

Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 5.265,24 € 19/X/265807 1903000401 78 

Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 5.092,04 € 19/X/265806 1903000401 79 

Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 39.726,52 € 19/X/265805 1903000401 80 

Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 23.247,49 € 19/X/265804 1903000401 81 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 130.556,58 € 19/X/265803 1903000401 82 

Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 25.217,20 € 19/X/265802 1903000401 83 

Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 60.192,97 € 19/X/265801 1903000401 84 

Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 10.722,21 € 19/X/265800 1903000401 85 

Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 4.959,72 € 19/X/265799 1903000401 86 

Ajuntament del Bruc P0802500I 12.128,39 € 19/X/265798 1903000401 87 

Ajuntament del Brull P0802600G 5.055,81 € 19/X/265797 1903000401 88 

Ajuntament del Masnou P0811700D 63.047,04 € 19/X/265796 1903000401 89 
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Ajuntament del Papiol P0815700J 11.823,58 € 19/X/265795 1903000401 90 

Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 10.832,86 € 19/X/265794 1903000401 91 

Ajuntament del Pont de Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 12.446,71 € 19/X/265793 1903000401 92 

Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 119.906,69 € 19/X/265792 1903000401 93 

Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 12.823,90 € 19/X/265791 1903000401 94 

Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 5.703,35 € 19/X/265790 1903000401 95 

Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 76.115,67 € 19/X/265789 1903000401 96 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 77.477,33 € 19/X/265788 1903000401 97 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 92.216,59 € 19/X/265787 1903000401 98 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 13.346,10 € 19/X/265786 1903000401 99 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 12.533,88 € 19/X/265785 1903000401 100 

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 11.214,73 € 19/X/265784 1903000401 101 

Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 79.679,98 € 19/X/265783 1903000401 102 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 12.246,45 € 19/X/265782 1903000401 103 

Ajuntament d'Olost P0814800I 10.590,43 € 19/X/265781 1903000401 104 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 5.434,95 € 19/X/265780 1903000401 105 

Ajuntament d'Orís P0814900G 5.093,46 € 19/X/265779 1903000401 106 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 5.254,73 € 19/X/265778 1903000401 107 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 5.388,33 € 19/X/265777 1903000401 108 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 5.359,41 € 19/X/265776 1903000401 109 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 10.676,61 € 19/X/265775 1903000401 110 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D 140.430,74 € 19/X/265774 1903000463 1 

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 161.348,59 € 19/X/265773 1903000463 2 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 151.116,25 € 19/X/265772 1903000463 3 

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 214.960,93 € 19/X/265771 1903000463 4 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 138.179,95 € 19/X/265770 1903000463 5 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 133.380,47 € 19/X/265769 1903000463 6 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 108.322,24 € 19/X/265768 1903000463 7 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 183.391,38 € 19/X/265767 1903000463 8 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 102.882,99 € 19/X/265766 1903000463 9 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 220.098,68 € 19/X/265765 1903000463 10 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 190.185,83 € 19/X/265764 1903000463 11 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 175.701,95 € 19/X/265763 1903000463 12 

  
12.000.000,00 € 

    
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de dotze milions d’euros 
(12.000.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents, 
corresponents al pressupost de despeses de la Gerència de Serveis de Benestar 
Social, adscrita a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, per al 
2019: 
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- 10.080.000,00 euros, destinats als ajuntaments de la demarcació, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46263. 
 

- 1.920.000,00 euros, destinats als consells comarcals de la demarcació, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46563. 

 
Quart. APROVAR els formularis normalitzats d’acceptació i de justificació de despeses 
dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari per a la garantia del 
benestar social 2019, que es contenen en l’annex 2 que forma part del present 
dictamen. 
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits d’acceptació i de justificació de 
despeses del Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 a la 
Seu Electrònica Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i 
aprovar les fitxes dels esmentats tràmits, que es contenen en l’annex 3 que forma part 
del present dictamen. 
 
Sisè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica Corporativa. 
 
Setè. NOTIFICAR aquest dictamen als ens afectats. 
 
Vuitè. PUBLICAR aquest dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-Poble 
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies, senyor president. Dubtàvem si intervenir o no 
però en aquesta Junta de Govern hi ha un munt de punts amb una quantitat de diners 
gastats significativa i nosaltres, ni que fos per una qüestió de procediment, només el 
fet doncs d’anar llegint i que sigui un vist no ens sembla adequat. Demano que es 
contempli la possibilitat de que allà on hi hagi una quantitat significativa d’euros, que 
es pugui fer una, ja no valoració però si, doncs, mira aquest any aquest programa 
conté..., hem pujat, hi ha més diners, hi ha menys diners perquè consideràvem que 
això ha funcionat o que allò ha deixat de funcionar... No sé si el moment i el 
procediment és fer-ho ara i aquí però en tot cas teniu-lo present, perquè realment avui 
en aquesta Junta s’aproven molts, molts milions d’euros. Gràcies. 
 
I el president, senyor Castells, diu: Bé, realment, en aquesta Junta i el que aprovem 
són allò de “fets i no paraules”, que és ficar tots el recursos pressupostaris d’aquesta 
institució a l’abast dels ciutadans i ciutadanes a través d’aquestes convocatòries i, per 
tant, el que estem és orgullosos, satisfets de fer la feina i fer-la molt bé i, per tant, atès 
que també des de tots els ajuntaments, alcaldes, alcaldesses, de diferent color polític i 
de totes les ideologies reconeixen la tasca d’aquesta Diputació, jo vull reconèixer la 
seva tasca, perquè vostès també són la Diputació de Barcelona i, per tant, el que avui 
fem és molt important.  
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar 
diversos errors materials en el règim i en el Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2018/0016349).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que 
és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 

de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el 
seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. Amb posterioritat a aquesta aprovació, cal procedir a rectificar els següents errors 

materials detectats en el règim del Catàleg: 
 

a. Article 6 “Quantia total i consignació pressupostària”, apartat 2: 
 

a.1. En data 18 de febrer de 2019, la Direcció de Serveis de Cooperació Local 
ha emès informe en què es fa constar que degut a un error material no es 
va transcriure la quantia addicional de 128.400,00 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/30102/43900/46280 proposada per l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic. 
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a.2. D’acord amb l’informe de 19 de febrer de 2019 emès pel Servei de Suport 

a Programes Socials, es fa constar que degut a un error material en la 
imputació del crèdit destinat a la despesa associada al recurs econòmic  
“Arranjament d’habitatges” a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60103/23101/76280, aquesta s’ha de substituir per l’aplicació 
G/60103/23101/46280.  

 
a.3. En data 18 de febrer de 2019, la Direcció de Serveis de Cooperació Local 

ha emès informe en què es fa constar que degut a un error material no es 
va transcriure la quantia màxima total de 6.048.000,00 euros per a l’any 
2019 proposada pel Servei de Salut Pública, amb la següent distribució: 

 
A càrrec de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46280, la quantia 
de 5.968.000,00 euros. 

 
A càrrec de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46380, la quantia 
de 50.000,00 euros. 

 
A càrrec de l’aplicació pressupostària G/60401/31100/46580, la quantia 
de 30.000,00 euros. 

  
a.4. En data 19 de febrer de 2019, la Direcció de Relacions Internacionals ha 

emès informe en què es fa constar que degut a un error material no es 
van preveure les dotacions pressupostàries pluriennals de l’Oficina 
Europa i Estratègia Internacional en consonància amb les 
característiques dels recursos aprovats i oferts, de caràcter pluriennal. En 
conseqüència, l’import total de 230.000,00 euros imputat inicialment a les 
aplicacions G/60501/92061/46280 i G/60501/92061/46580 de l’any 2019, 
per un import de 180.000 euros i 50.000 euros, respectivament, s’ha de 
redistribuir, atès la bianualitat dels recursos de l’esmentada oficina, entre 
els anys 2019 i 2020, de la manera següent: 

 
Any 2019: 180.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60501/92061/46280. 

 
Any 2020: 50.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60501/92061/46280. 

 
b. Article 6 “Quantia total i consignació pressupostària”, apartat 4: 

 
b.1. En data 14 de febrer de 2019, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 

d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari ha emès informe en què 
es fa constar que degut a un error material es va preveure una dotació 
pressupostària per al seu fons de prestació que incloïa els anys 2019 i 
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2020, la qual es va condicionar a l’aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit, quan el recurs aprovat i ofert és d’execució anual. 
En conseqüència, cal integrar la quantia que es va preveure per al 2020, 
556.945,00 euros, en la quantia del 2019, per un import de 2.227.780,00 
euros; essent la quantia total, per tant, de 2.784.725,00 euros. D’aquesta 
quantia total, 2.784.225,00 euros resten condicionats a l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit. 

 
b.2. En data 14 de febrer de 2019, la Gerència de Serveis de Benestar Social 

ha emès informe en què es fa constar l’existència d’un error material en 
l’import total assignat a un dels seus fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de Benestar Social”, ja que l’import total resultant de l’aplicació 
dels criteris objectius de repartiment supera en 6.166,09 euros la dotació 
aprovada inicialment per un import de 10.988.800,00 euros, de manera 
que la quantia inicial a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/46380, que és de 9.200,00 euros, s’ha d’incrementar en 
6.166,09 euros, els quals es condicionen a l’aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit, essent la dotació total destinada a aquest fons de 
10.994.966,09 euros. 

 
3. Així mateix, també cal procedir a rectificar els següents errors materials detectats 

en el propi Catàleg: 
 

a. Adaptar les condicions de sol·licitud i les despeses elegibles del recurs 
“Arranjament d’habitatges” a la classificació econòmica de la despesa, d’acord 
amb el fet 2 apartat a.2 anterior. 

 
b. Rectificar l’error material comunicat per la Gerència de Serveis de Promoció 

Econòmica i Ocupació en el recurs “Observatoris del desenvolupament 
econòmic local”, les dades de producció i d’assistència i participació del qual es 
van transcriure erròniament referenciades al 2017, quan ho havien d’estar al 
2018. 

 
c. En data 14 de febrer de 2019, el Servei de Planificació i Avaluació ha emès 

informe en què es fa constar que degut a un error material en la translació de la 
informació, divuit compromisos de qualitat, tots ells vinculats a l’atribut de 
Rapidesa en la resolució de la sol·licitud, no s’adeqüen a l’establert en l’article 
23.3.a) del règim del Catàleg. 

 
4. Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pel qual les Administracions 
Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per Decret núm. 7048/18, de 9 
de juliol, publicat al BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 

núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per 

Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, 
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, en relació amb la 
Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis i el seu règim, així com la convocatòria 
i aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. RECTIFICAR els errors materials en el règim del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de 20 de desembre de 2018: 
 
a. Article 6 “Quantia total i consignació pressupostària”, apartat 2: 
 

a.1. D’acord amb l’informe emès en data 18 de febrer de 2019 per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local, cal afegir la quantia addicional de 128.400,00 
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30102/43900/46280 
proposada per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament 
Econòmic: 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2020 (EUR) 

Quantia 
addicional 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
condicionada 

a 
modificacions 
de crèdit 2019 

(EUR) 

30102 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per 

Desenvolupament 
Econòmic Local 

2018/0020225 G/30102/43900/46280 703.550,00 200.000,00 128.400,00   
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a.2. D’acord amb l’informe de 19 de febrer de 2019 emès pel Servei de Suport a 
Programes Socials, l’aplicació pressupostària G/60103/23101/76280, a 
càrrec de la qual s’ha consignat la quantia de 1.800.000,00 euros, s’ha de 
substituir per l’aplicació pressupostària G/60103/23101/46280: 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Núm. 
operació 

Quantia 
pressupost 

exercici 2019 
(EUR) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2020 (EUR) 

Quantia 
addicional 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
condicionada 

a 
modificacions 
de crèdit 2019 

(EUR) 

60103 
Servei de Suport 

a Programes 
Socials 

2018/0020311 G/60103/23101/46280 - 1.800.000,00 
  

1.800.000,00 
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a.3. D’acord amb l’informe emès en data 18 de febrer de 2019 per la Direcció de 

Serveis de Cooperació Local, cal procedir a la inclusió de la quantia màxima 
total associada als recursos econòmics del Servei de Salut Pública, que per 
error es va ometre en el dictamen d’aprovació del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, del seu règim i de la seva convocatòria (AJG 
637/18), per un import de 6.048.000,00 euros per a l’any 2019, amb la 
següent distribució: 
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Orgànic Centre gestor 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Núm. 
operació 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2020 (EUR) 

Quantia 
addicional 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
condicionada 

a 
modificacions 
de crèdit 2019 

(EUR) 

60401 
Servei de Salut 

Pública 
2018/0020050 G/60401/31100/46280 1902000028/1 5.968.000,00    

60401 
Servei de Salut 

Pública 
2018/0020050 G/60401/31100/46380 1902000028/2 50.000,00    

60401 
Servei de Salut 

Pública 
2018/0020050 G/60401/31100/46580 1902000028/3 30.000,00    
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a.4. D’acord amb l’informe emès en data 19 de febrer de 2019 per la Direcció de 

Relacions Internacionals, cal procedir a rectificar l’error material consistent 
en la distribució de la quantia màxima total de 230.000 euros que va ser 
imputada erròniament de forma íntegra a l’anualitat 2019. En conseqüència, 
cal redistribuir entre els anys 2019 i 2020 l’import total de 230.000,00 euros, 
en consonància amb les característiques dels recursos aprovats i oferts de 
l’Oficina Europa i Estratègia Internacional, de caràcter pluriennal, d’acord 
amb la següent distribució, que en cap cas comporta un increment del 
pressupost: 

 
Any 2019: 180.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60501/92061/46280. 

 
Any 2020: 50.000,00 euros, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/60501/92061/46280.
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Orgànic Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Import inicial 
2019 

Ajustament 
de valor 

Import final 
2019 (EUR) 

Import final 
2020 (EUR) 

Operació 
comptable “A” 
d’autorització 
de despesa 

2020 

60501 Of. Europa i 
Estratègia 

Internacional 

2018/0020270 G/60501/92061/46280 180.000,00 - 180.000,00 50.000,00 1902000099/2 

60501 Of. Europa i 
Estratègia 

Internacional 

2018/0020270 G/60501/92061/46580 50.000,00 1902900093 
-50.000,00 

- - - 
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b. Article 6 “Quantia total i consignació pressupostària”, apartat 4: 
 

b.1. D’acord amb l’informe emès en data 14 de febrer de 2019 per l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari, cal procedir a esmenar la periodificació de l’import aprovat del fons 
de prestació d’aquesta oficina, que es va condicionar a l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit i que incloïa els anys 2019 i 2020. La 
causa de la modificació és que el referit fons s’ha d’executar l’any 2019. 
En conseqüència, cal integrar la quantia que es va preveure per al 2020, 
556.945,00 euros, en la quantia del 2019, 2.227.780,00 euros; essent la 
quantia total, per tant, de 2.784.725,00 euros, dels quals 2.784.225,00 
euros resten condicionats a la corresponent modificació de crèdit:  
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Orgànic Centre gestor 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Núm. operació 
comptable 

Quantia 
pressupost 

exercici 2019 
(EUR) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2020 (EUR) 

Quantia 
condicionada 

modificacions de 
crèdit 2019 (EUR) 

50002 

Of. Tèc. Prevenció 
Municipal Incendis 
Forestals i Dvol. 

Agrari 

2018/0020289 G/50002/17200/46282 1902000100 500,00 
 

2.784.225,00 
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b.2. D’acord amb l’informe emès en data 14 de febrer de 2019 per la Gerència 

de Serveis de Benestar Social, cal procedir a esmenar l’error material en 
l’import total assignat a un dels seus fons de prestació. En conseqüència, 
cal procedir a incrementar la quantia total màxima a aplicar al fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, fixada inicialment 
en 10.988.800,00 euros, en un import addicional de 6.166,09 euros, els 
quals es condicionen a l’aprovació de la corresponent modificació de 
crèdit; essent la dotació total destinada a aquest fons de 10.994.966,09 
euros:  
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Orgànic Centre gestor 
Núm. 

expedient 
SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Núm. operació 

Quantia 
pressupost 

exercici 2019 
(EUR) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2020 (EUR) 

Quantia 
condicionada  

modificacions de 
crèdit 2019 (EUR) 

60101 
Servei d'Acció 

Social 
2018/0020315 G/60101/23100/46380 - 9.200,00 

 
6.166,09 
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Segon. RECTIFICAR els errors materials en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 20 de 
desembre de 2018, que s’indiquen a continuació i, en conseqüència, procedir a 
l’adequació del contingut de les fitxes dels recursos d’acord amb l’exposat en l’apartat 
3 de la part dispositiva del present dictamen. Les fitxes definitives dels recursos 
modificats es contenen a l’annex 1, que forma part del present dictamen: 
 
a. Adaptar les condicions de sol·licitud i les despeses elegibles del recurs 

“Arranjament d’habitatges” a la classificació econòmica de la despesa aprovada a 
l’acord primer del present dictamen. 

 
b. Rectificar l’error material en el recurs “Observatoris del desenvolupament 

econòmic local”, les dades de producció i d’assistència i participació del qual es 
van transcriure erròniament referenciades al 2017, quan ho havien d’estar al 2018. 

 
c. Rectificar l’error material en el redactat dels compromisos de qualitat i els seus 

atributs vinculats a l’atribut de Rapidesa en la resolució de la sol·licitud d’alguns 
compromisos i dels seus indicadors, d’acord amb l’informe emès en data 14 de 
febrer de 2019 pel Servei de Planificació i Avaluació. 

 
Tercer. AUTORITZAR per als recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019 consistents en ajuts econòmics una despesa de 6.048.000,00 euros, 
d’acord amb el detall següent, com a conseqüència de les rectificacions d’errors 
materials aprovades en l’acord primer, apartat a.3, del present dictamen: 
 

Orgànic 
Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Quantia 
pressupost 

exercici 2019 
(EUR) 

Núm. operació 

60401 
Servei de 

Salut 
Pública 

2018/0020050 G/60401/31100/46280 5.968.000,00 1902000028/1 

60401 
Servei de 

Salut 
Pública 

2018/0020050 G/60401/31100/46380 50.000,00 1902000028/2 

60401 
Servei de 

Salut 
Pública 

2018/0020050 G/60401/31100/46580 30.000,00 1902000028/3 

   TOTAL 6.048.000,00  

 
Quart. AUTORITZAR per als recursos del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019 consistents en ajuts econòmics una despesa de 1.800.000,00 euros, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària G/60103/23101/46280, com a conseqüència de les 
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rectificacions d’errors materials aprovades en l’acord primer, apartat a.2, del present 
dictamen, condicionant-ho a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit: 
 

Orgànic 
Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Núm. 
operació 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
condicionada 

a 
modificacions 
de crèdit 2019 

(EUR) 

60103 

Servei de 
Suport a 

Programes 
Socials 

2018/0020311 G/60103/23101/46280 - 1.800.000,00 1.800.000,00 

 
Cinquè. REAJUSTAR la distribució del crèdit autoritzat per import de 230.000,00 
euros destinat als ajuts econòmics gestionats per l’Oficina Europa i Estratègia 
Internacional a càrrec dels exercicis pressupostaris 2019 i 2020, d’acord amb les 
rectificacions d’errors materials aprovades en l’acord primer, apartat a.4, del present 
dictamen, en sentit següent: 
 

- Reduir en 50.000 euros l’aplicació pressupostària G/60501/92061/46580 del 
pressupost 2019 (ajustament de valor núm. 1902900093). 

- AUTORITZAR una despesa de 50.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/60501/92061/46280 del pressupost 2020 (operació 
comptable 1902000099), tot declarant la pluriennalitat de la despesa i 
condicionant-la a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2020 i a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient, d’acord amb el detall següent: 
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Orgànic Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Import 
inicial 
2019 

Ajustament 
de valor 

Import final 
2019 (EUR) 

Import final 
2020 (EUR) 

Operació 
comptable “A” 

d’autorització de 
despesa 2020 

60501 Of. Europa i 
Estratègia 

Internacional 

2018/0020270 G/60501/92061/46280 180.000,00 - 180.000,00 50.000,00 1902000099/2 

60501 Of. Europa i 
Estratègia 

Internacional 

2018/0020270 G/60501/92061/46580 50.000,00 1902900093 
-50.000,00 

- - - 
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Sisè. AUTORITZAR per al recurs del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 consistent en fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar Social” 
gestionat per la Gerència de Serveis de Benestar Social, una despesa de 6.166,09 
euros, com a conseqüència de les rectificacions d’errors materials aprovades en 
l’acord primer, apartat b.2, del present dictamen, que queda condicionada a l’aprovació 
de la corresponent modificació de crèdit, d’acord amb el detall següent: 
 

Orgànic 
Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicacions 
pressupostàries 

Quantia pressupost 
exercici 2019 (EUR) 

Núm. operació 

60101 
Servei 
d'Acció 
Social 

2018/0020315 G/60101/23100/46280 6.166,09 - 

   TOTAL 6.166,09  

 
Setè. AUTORITZAR una despesa de 500 euros corresponent al fons de prestació 
gestionat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari, amb un pressupost màxim de 2.784.725,00 euros, com a 
conseqüència de les rectificacions d’errors materials aprovades en l’acord primer del 
present dictamen, apartat b.1. La resta de l’import, quantificat en 2.784.225,00 euros, 
queda condicionat a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit: 
 

Orgànic 
Centre 
gestor 

Núm. 
expedient 

SIGC 

Aplicació 
pressupostària 

Núm. 
operació 

comptable 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

Quantia 
condicionada 
modificacions 
de crèdit 2019 

(EUR) 

50002 

Of. Tèc. 
Prevenció 
Municipal 
Incendis 

Forestals i 
Dvol. Agrari 

2018/0020289 G/50002/17200/46282 1902000100 500,00 2.784.225,00 

 
Vuitè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen.” 
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6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa complementari de millora 
de camins municipals amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018 
(exp. núm. 2016/0005360).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data de 9 de juny 

de 2016, el Programa complementari de millora de camins municipals, el seu 
règim regulador i la convocatòria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019" (AJG 229/16). 

 
2. El programa té per finalitat contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 

la realització d'obres de millora dels camins municipals d’ús públic per part dels 
ajuntaments de la demarcació territorial de Barcelona. 

 
3. El centre gestor responsable de la instrucció, valoració i seguiment de les 

sol·licituds rebudes és la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
adscrita a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

 
4. El pressupost màxim amb què es va dotar el programa és d'onze milions dos 

cents-mil euros, per a tot el mandat 2016-2019, a raó de dos milions vuit cents-mil 
euros anuals durant el 2016, 2017, 2018 i 2019. 

 
5. La Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre el procediment per a la 

concessió d’ajuts de l’esmentat programa en data de 10 de novembre de 2016 
(AJG 567/16). 

 
6. D’acord amb l’article 27.1 del règim del programa, pel que fa als ajuts imputats al 

pressupost de la Diputació de l'any 2017, el termini d’execució va començar l'1 de 
gener de 2016 i va concloure el 15 d'octubre del 2018. El termini de justificació va 
concloure el 15 d'octubre de 2018. 

 
7. Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del programa, 

que estableix: 
 

1. “Transcorregut el termini de justificació, el centre gestor ha de requerir als 
destinataris per a què en el termini improrrogable de quinze dies presentin les 
justificacions pendents, amb l'advertiment que, de no fer-ho, s’iniciarà el 
procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
2. Un cop transcorregut el termini de requeriment, per decret de la presidència de 

la Diputació, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini 
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d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’esmenar la justificació pendent i/o 
al·legar el que s’estimi pertinent. 

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

la revocació dels ajuts no justificats. 
 
4. Respecte la liquidació definitiva, la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació 
de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú, en tractar-se d’actes integrants d’un 
procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació i també s’ha de publicar en el Tauler 
d’anuncis electrònic.” 

 
8. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per Decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona núm. 12375/18, de 19 de novembre de 2018, es va 
aprovar la liquidació provisional dels ajuts d’aquest programa, que incloïa els ajuts 
que, bé en la seva totalitat, bé parcialment, restaven pendents de proposar el 
pagament a 5 de novembre de 2018; i es va habilitar un període d’audiència de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els 
ens presentessin la justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i 
al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procediria a la revocació dels imports no justificats.  

 
9. El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 23 de 

novembre de 2018. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb 
l’informe emès pel centre gestor en data 31 de gener de 2019, es constata el 
següent: 

 
a. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord segon del present dictamen, que no s’han 

justificat en la seva totalitat, i als quals els destinataris tampoc no han 
renunciat; per tant, s’han de revocar. 

 
b. Existeixen ajuts, relacionats a l’acord tercer del present dictamen als quals els 

ens destinataris han renunciat, bé totalment, bé parcialment; per tant, procedeix 
acceptar aquestes renúncies. 

 
10. Els saldos que es revoquen o dels que s’accepta la renúncia no s’han de 

regularitzar comptablement, atès que ja no s’han incorporat al pressupost. 
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Fonaments de dret 
 
1. Vist l’article 35 “Audiència i tancament de la convocatòria” del règim del Programa 

complementari de millora de camins municipals. 
 
2. Vist l’apartat 7.2.a) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per Decret núm. 7048/18, 

de 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per 
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018, i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 
d’octubre de 2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar 
la creació de programes complementaris, així com aprovar la seva liquidació 
definitiva. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa 
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018. 
 
Segon. REVOCAR els ajuts concedits en el marc del Programa complementari de 
millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que 
s’indiquen a continuació, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
revocació 

Codi XGL 

Operació 
comptable 

(Núm. doc. Valor 
agrupat)" 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Castell de 

l'Areny 
P0805600D 

Arranjament i 
pavimentació del camí de 
Castell de l'Areny a Coll 

de Coma - Soldevila 

2016/0005360 47.551,05 119,05 16/X/230499 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2018 
 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Gisclareny 

P0809200I 

Millora del drenatge al 
camí de Gisclareny a Coll 
de Turbians fins al límit 

del terme municipal 

2016/0005360 45.398,76 2.269,93 16/X/230301 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2018 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de l'Estany 

P0807800H 

Actuacions puntuals de 
reparació i millora a la 

xarxa de camins públics 
en sòl no urbanitzable 

2016/0005360 47.039,80 39,79 16/X/230292 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de 

Montmaneu 
P0813200C 

MANTENIMENT 
CAMINS RURALS AL TM 

DE MONTMANEU 
2016/0005360 47.891,89 0,01 16/X/230443 

Saldo no 
incorporat al 

pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Montmeló 

P0813400I 

Millora del camí de 
connexió entre els horts 
del Raiguer i el Turó de 

les Tres Creus 

2016/0005360 45.424,00 669,62 16/X/230345 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Mura 

P0813800J 
Programa complementari 

de millora de camins 
municipals 

2016/0005360 46.285,61 6,61 16/X/230432 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2018 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Pontons 

P0816700I 
Projecte d'arranjament i 

pavimentació nou camí a 
Cal Benet i Mas Fonoll 

2016/0005360 45.985,75 0,01 16/X/230293 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2018 

G/50100/45302/
76261 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
revocació 

Codi XGL 

Operació 
comptable 

(Núm. doc. Valor 
agrupat)" 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament 
de Sant 

Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 

Millora de diversos 
camins del terme 

municipal de Sant Esteve 
de Palautordera 

2016/0005360 48.453,63 17.229,58 16/X/230466 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Santa 
Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 

Reparació i manteniment 
de diversos camins 

públics de Santa Cecília 
de Voltregà 

2016/0005360 47.562,63 102,35 16/X/230430 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Santa 
Maria de 

Martorelles 

P0825600J 
Camí antic de Santa 
Maria de Martorelles 

2016/0005360 48.257,97 7.502,98 16/X/230408 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

Obres de millora del ferm 
del camí dels Plans de 
Can Bonvilar entre el 

Centre Informació 
Ambiental Bonvilar i 

l’Hotel la Mola. 

2016/0005360 44.919,73 3.225,26 16/X/230399 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 

Arranjament dels 
accessos a Can Suriol i 

del pont sobre la riera de 
Sant Marçal 

2016/0005360 49.728,60 1.336,84 16/X/230410 
Saldo no 

incorporat al 
pressupost 2019 

G/50100/45302/
76261 

    Total 32.502,03    
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Tercer. ACCEPTAR les renúncies dels ajuts concedits en el marc del Programa 
complementari de millora de camins municipals del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” que s’indiquen a continuació, d’acord amb l’informe emès pel centre 
gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
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Ens destinatari NIF Ens Actuació 
Núm. 

expedient 

Import 
concedit 

(EUR) 

Import 
renúncia 

EUR) 
Codi XGL 

Operació comptable 
(Núm. doc. Valor 

agrupat)" 

Aplicació 
pressupostària 

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 
MILLORA DE 

CAMINS 
MUNICIPALS 

2016/0005360 44.332,28 2.212,18 16/X/230477 
Saldo no incorporat al 

pressupost 2019 
G/50100/45302/

76261 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 

Millora de camins 
municipals 2016 

2016/0005360 45.493,43 871,5 16/X/230393 
Saldo no incorporat al 

pressupost 2019 
G/50100/45302/

76261 

    Total 3.083,68    
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Quart. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Cinquè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 35.4 del règim del 
Programa complementari de millora de camins municipals, la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i produeix 
els mateixos efectes, en aplicació de l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de regim jurídic i procediment administratiu comú, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
Servei de Programació 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa aprovar la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (exp. núm. 
2019/0003284).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, amb la finalitat de contribuir a garantir la prestació de 
serveis de competències locals als Consells Comarcals ofereix una línia de crèdit a 
curt termini, que es denomina “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 
2019” per tal de proporcionar liquiditat als Consells Comarcals per garantir l’exercici de 
les seves competències.  
 
Aquesta línia de crèdit a curt termini és un sistema de cobertura financera temporal 
que permet als Consells Comarcals fer front a la insuficiència de recursos líquids. La 
Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros 
destinats a l’atorgament d’aquests crèdits. 
 
Procediment i criteris de distribució 
 
Els Consells comarcals hauran de formular les sol·licituds d’import en funció de les 
seves necessitats, però el repartiment entre ells es farà amb les següents pautes: 

 
a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (10 milions 

d’euros), la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 
 
b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 10 milions d’euros consignats, el 

repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 
 

 40 % en funció de la població,  
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 40 % en funció del nombre de municipis, 

 10 % per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10 % pel nombre d’entitats singulars de població. 
 
La població de la ciutat de Barcelona s’exclou d’aquests càlculs, per les seves 
característiques intrínseques i pel principi de diferenciació establert en els 
repartiments de la Xarxa de Governs Locals.  

 
c) Si l’import de les sol·licituds superen els 10 milions d’euros, però un o més 

Consells Comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria per 
l’aplicació dels criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment amb 
l’import que sobra, fent servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si cal, 
aquest procés es repetirà fins a arribar a la distribució total de la quantitat 
consignada. 

 
d) El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que les diputacions provincials han 
d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica mitjançant: 
l’orientació i l’assessorament jurídic, econòmic i tècnic; l’assistència administrativa; les 
ajudes tècniques en la redacció d’estudis i projectes, així com qualsevol altra fórmula 
anàloga que determini la mateixa diputació provincial. 
 
2. L’article 93.1 del mateix text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les funcions d’assistència i cooperació es poden complir també a favor 
de la comarca, si aquesta exerceix competències municipals. 
 
3. L’article 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, regula la concessió de 
crèdits com a forma prevista per a la cooperació local. 
 
4. L’article 36.1 lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, sobre assistència econòmica i de 
suport a la gestió financera dels municipis, dóna empara jurídica a aquesta actuació 
d’assistència indirecta als municipis a través de les comarques. 
 
5. L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix els requisits mínims per a la formalització del conveni que regula les 
condicions dels crèdits atorgats. 
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6. La Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan competent per adoptar aquest acord, 
per delegació de la presidència, en virtut del que disposa l’apartat 3.3.e), sobre 
l’atorgament de crèdits, en concordança amb el 3.4.j.2), sobre l’aprovació de convenis 
tipus referits a una pluralitat de destinataris, ambdós de la Refosa 1/2018, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048, de data 
9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB de data 11 de juliol de 2018).  

 

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 línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per 
a Consells Comarcals 2019”. 
 
Segon.- ESTABLIR les condicions generals de participació en la línia de crèdit a curt 
termini i establir les condicions de concessió de dits crèdits que s’enumeren a 
continuació: 
 

1. Finalitat:  
 
La finalitat és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de 
tresoreria.  
 
2. Destinataris:  
 
Els destinataris dels crèdits són els Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit territorial 
de la Diputació de Barcelona. 
 
3. Responsable de la gestió: 
 
L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió de la present 
línia de crèdit a curt termini serà el Servei de Programació, que depèn de la Direcció de 
Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència. 
 
4. Dotació:  
 
El pressupost de 2019 de la Diputació de Barcelona dota en 10.000.000 euros aquesta línia 
de crèdit a curt termini. 
 
5.- Distribució de recursos:  
 
Els Consells Comarcals presentaran la sol·licitud d’import en funció de les seves 
necessitats, i el repartiment es realitzarà seguint les pautes següents: 
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a) Si l’import total de les sol·licituds no exhaureixen l’import consignat (10 milions d’euros), 
la distribució es realitzarà en funció de les quantitats sol·licitades. 

 
b) Si l’import de les sol·licituds superen aquests 10 milions d’euros consignats, el 

repartiment s’efectuarà d’acord amb el criteri següent: 
 

 40% en funció de la població,  

 40% en funció del nombre de municipis, 

 10% per l’extensió territorial de cada comarca i,  

 10% pel nombre d’entitats singulars de població. 
 
La població de la ciutat de Barcelona s’exclou d’aquests càlculs, per les seves 
característiques intrínseques i pel principi de diferenciació establert en els repartiments 
de la Xarxa de Governs Locals.  
 

c) Si l’import de les sol·licituds superen els 10 milions d’euros, però un o més Consells 
Comarcals han demanat un import inferior al què els correspondria per l’aplicació dels 
criteris de repartiment, s’efectuarà un segon repartiment amb l’import que sobra, fent 
servir els mateixos criteris de l’apartat anterior. Si cal, aquest procés es repetirà fins a 
arribar a la distribució total de la quantitat consignada. 

 
El pagament del préstec s’efectuarà en una sola vegada. 
 
6. Gestió: 

 
a) Les sol·licituds de crèdit es realitzaran per mitjans electrònics, entre el dia 04/03/2019 i el 

30/03/2019, mitjançant instància signada per la presidència del Consell Comarcal o 
representant competent, on es justificaran les circumstàncies que la motiven; i s’adreçarà 
a la Presidència de la Diputació de Barcelona. Es presentarà a través del registre 
electrònic de Diputació (https://seuelectronica.diba.cat) o a través de l’EACAT (extranet 
de les administracions catalanes).  

 
b) L’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades, en funció del criteri de 

repartiment, i dels imports sol·licitats per a cada Consell Comarcal, correspon a la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona. La notificació al beneficiari serà per l’EACAT. 

 
c) L’acceptació per part del beneficiari és condició d'eficàcia de la concessió del crèdit, per 

això cal que el Consell Comarcal trameti un certificat de Secretaria, signat 
electrònicament, a Diputació, abans del dia 25/05/2019, mitjançant el registre electrònic 
de Diputació o a través de l’EACAT, on consti com a mínim: 

 

 La data i l’òrgan d’aprovació. 

 L’acceptació de l’import de préstec concedit (tant si la concessió és per l’import total, 
com si ho és per una part, cal indicar l’import). 

 L’aprovació de la minuta de préstec tipus. 

 L’aprovació de totes les condicions reguladores d’aquesta línia de crèdit. 

 La manifestació escrita que l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Passada la data del 25/05/2019 sense rebre notificació de l'acceptació, s'entendrà que el 
beneficiari ha renunciat al crèdit i la Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte 
l'esmentada concessió. 

 
d) Notificat l'acord d'acceptació, la Diputació de Barcelona i l'ens beneficiari procediran a la 

formalització del crèdit mitjançant la signatura del corresponent conveni. 
 
e) La Diputació posarà a disposició dels Consells Comarcals els formularis i els models 

normalitzats on s'haurà de formalitzar la sol·licitud de crèdit, i on constarà el certificat que 
l'operació compleix les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i aquella informació 
necessària per valorar la concessió dels préstecs. 

 
f) Es realitzarà un únic pagament per la totalitat del préstec concedit després de la 

signatura del conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a què el Consell 
Comarcal estigui al corrent de les quotes d’amortització del crèdit concertat dins del “Pla 
de Tresoreria per a Consells Comarcals 2018”. 

 
g) El termini màxim per a la resolució de l'expedient és de dos mesos, a comptar des de la 

finalització del termini de presentació d’instàncies. Transcorregut l'esmentat termini 
sense que s'hagi dictat resolució expressa, les sol·licituds formulades s'entendran 
desestimades.  

 
7. Condicions dels crèdits: 
 

a) El tipus d’interès serà del 0 %. 

b) La durada del crèdit serà d’un any. 

c) El sistema d’amortització serà constant, per mitjà de quotes iguals, de liquidació 
semestral.  

d) Per al càlcul de les dates d’amortització es prendrà com a referència la data del 
pagament del crèdit realitzat per la Diputació de Barcelona. El Consell Comarcal té 
l’obligació d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 

e)  El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de 
tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

 
8. Garanties: 
 
En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de 
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat, que haurà de ser reintegrat en 
el termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de 
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en 
mora. 
 
Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol 
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari. 

 

Tercer.- AUTORITZAR una despesa de 10.000.000,00 euros a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82020 del pressupost de despeses de la corporació. 
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Quart.- APROVAR la minuta de conveni tipus que regula les operacions de tresoreria 
per a Consells Comarcals 2019, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE [  ] I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A LA REGULACIÓ DELS CRÈDITS ATORGATS EN EL MARC DE LA LÍNIA DE 
CRÈDIT A CURT TERMINI “OPERACIONS DE TRESORERIA PER A CONSELLS 
COMARCALS 2019” 
 
D’una part, el/la Sr./a. [   ], President/a del Consell Comarcal de [   ],  amb assistència del/la 
Sr./a.  [   ],  secretari/ària del Consell. 
 
D’altra part, el Sr./Sra. [   ], actuant en nom i representació de la Diputació de Barcelona, 
com a President/a d’aquesta, assistit per la secretaria general/delegada,  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes 
pels articles 92 i 93  del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va aprovar en Junta de Govern de data [ ] la línia 
de crèdit a curt termini “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”. La línia 
de crèdit preveu el repartiment per a cada Consell Comarcal en funció de les sol·licituds 
presentades i uns criteris de repartiment.  
 
En aquest marc, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va concedir, en sessió de 
[ ], al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per a operacions de tresoreria les característiques 
del qual es detallen al pacte segon. 
 
El Consell Comarcal de [ ], per acord/resolució de data [ ], ha acceptat el préstec i les 
condicions reflectides en aquest conveni i ha acreditat que compleix les condicions de 
l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals.   
 
Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions del préstec concertat en el marc de la 
línia de crèdit a curt termini “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”. 
 
Segon. Concessió   
 
La Diputació de Barcelona concedeix al Consell Comarcal de [ ], un crèdit per un import de [ 
] euros, amb un tipus d’interès del 0 %, a un termini d’1 any, amb la referència [ ],  segons 
les condicions que s'expressen en aquest conveni. 
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Tercer. Acceptació 
 
El Consell Comarcal accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les 
condicions que el regulen. 
 

Quart. Lliurament 
 

Es realitzarà un únic pagament de la totalitat del préstec concedit després de la signatura del 
present conveni. El pagament del préstec estarà condicionat a que el Consell Comarcal estigui 
al corrent de les quotes d’amortització del  crèdit concertat dins del “Pla de Tresoreria per a 
Consells Comarcals 2018”. 
 

El Consell Comarcal serà el responsable de comunicar l’operació de crèdit a l’òrgan de tutela 
financera de la Generalitat de Catalunya. 
 

Cinquè. Devolució 
 

El préstec s’amortitzarà per mitjà del sistema constant, amb quotes iguals de liquidació 
semestral. El primer venciment serà com a màxim als 6 mesos del lliurament del préstec, i 
l’altre venciment restant a l’any de la data de lliurament. El Consell Comarcal té l’obligació 
d’efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 
 

Sisè. Garanties 
 

En cas d'incompliment de les condicions de reintegrament dels préstecs, la Diputació de 
Barcelona podrà resoldre el conveni i revocar el crèdit lliurat que haurà de ser reintegrat en el 
termini de 2 mesos des de la notificació de la revocació. L’incompliment de l'obligació de 
devolució del crèdit generarà l’interès legal sobre les quantitats en què s’hagi incorregut en 
mora. 
 

Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per qualsevol 
lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal beneficiari. 
 

Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 

Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici 
de la competència de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. 
 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 

Cinquè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al 
Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació 
per adoptar les mesures oportunes de desplegament d’aquest règim. 
 

Sisè.- DONAR TRASLLAT als Consells Comarcals, als efectes legals oportuns. 
 
Setè.- PUBLICAR els acords precedents al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 € a l’Ajuntament de la l’Ametlla del 
Vallès, per a finançar l’actuació “Urbanització carrer Sant Pere”, al 0 % d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0007535).- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, va presentar en data 26 de juny de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urbanització carrer Sant Pere”, la qual 
complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de juliol de 2017 va 

concedir el préstec que es detalla: 
 
Ens local: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
Actuació: Urbanització carrer Sant Pere 
Import crèdit: 20.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,36 % 
Interessos implícits estimats 390,36 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:36/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

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

4. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i la Diputació de Barcelona van signar el 
conveni el 9 de febrer de 2018. 

 
5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès no ha presentat a 

la Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això 
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s’entén que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies 
que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

 
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) 
 
L’article 9.2 de l’esmentat Reglament  regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article , que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que 
concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
Actuació: Urbanització carrer Sant Pere 
Import crèdit: 20.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,36 % 
Interessos implícits estimats 390,36 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:36/2017 

 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
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prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 
Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0007535.” 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 € a l’Ajuntament de la l’Ametlla del 
Vallès, per a finançar l’actuació “Rehabilitació parcial casa Mestres”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0007532).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, va presentar en data 26 de juny de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació parcial casa Mestres”, la qual 
complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de juliol de 2017 va 

concedir el préstec que es detalla: 
 
Ens local: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
Actuació: Rehabilitació parcial casa Mestres 
Import crèdit: 25.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,36 % 
Interessos implícits estimats 487,95 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:34/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la 
DirecciónGeneral del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre 
de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi 
de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

I va autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 
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4. L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i la Diputació de Barcelona van signar el 
conveni el 9 de febrer de 2018. 

 
5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès no ha presentat a 

la Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això 
s’entén que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies 
que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

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). 
 
L’article 9.2 de l’esmentat Reglament regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article, que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que 
concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

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

ACORDS 
 

Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès 
Actuació: Rehabilitació parcial casa Mestres 
Import crèdit: 25.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,36 % 
Interessos implícits estimats 487,95 EUR 
Anualitats: 10 
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Referència:34/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 02.06.2017 (B.O.E. núm. 134, de 06.06.2017) de la Dirección 

General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0007532.” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
per a finançar l’actuació “Vestidors camps de futbol”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm.2017/0010241).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès, va presentar en data 6 d’octubre de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Vestidors camp de futbol”, la qual complia 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017 

va concedir el préstec que es detalla: 
 
Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Vestidors camp de futbol 
Import crèdit: 50.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 1.189,00 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:75/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 
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I va autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 

 

4. L’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona van signar el conveni 
el 20 de desembre de 2017. 

 

5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès no ha presentat a la 
Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això s’entén 
que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies que 
contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

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) 

 

L’article 9.2 de l’esmentat Reglament  regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article, que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que 
concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

 

2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 

 

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

ACORDS 
 

Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Vestidors camp de futbol 
Import crèdit: 50.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 1.189,00 EUR 
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Anualitats: 10 
Referència:75/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0010241.” 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 10.000 € a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
per a finançar l’actuació “Cobriment de les grades”, al 0 % d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0010242).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

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

 

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

 

3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017 
va concedir el préstec que es detalla:  

 

Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Cobriment de les grades 
Import crèdit: 10.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 237,80 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:76/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 
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I va autoritzar i disposar la despesa de deu mil euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 

 
4. L’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona van signar el conveni 

el 20 de desembre de 2017. 
 
5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès no ha presentat a la 

Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això s’entén 
que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies que 
contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

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) 

 
L’article 9.2 de l’esmentat Reglament regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article, que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que 
concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

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

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

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

ACORDS 
 

Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  

 
Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Cobriment de les grades 
Import crèdit: 10.000,00 EUR 
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Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 237,80 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:76/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0010242.” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a l’Ajuntament de la Roca, del Vallès 
per a finançar l’actuació “Intervenció centre de cultura Santa Agnès”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0010244).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de la Roca del Vallès, va presentar en data 6 d’octubre de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Intervenció centre cultura de Santa Agnès”, 
la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de novembre de 2017 

va concedir el préstec que es detalla: 
 

Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Intervenció centre cultura de Santa Agnès 
Import crèdit: 50.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 1.189,00 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:78/2017 
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* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 
 

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

4. L’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona van signar el conveni 
el 20 de desembre de 2017. 

 
5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de la Roca del Vallès no ha presentat a la 

Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això s’entén 
que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies que 
contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

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) 

 
L’article 9.2 de l’esmentat Reglament  regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article, que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat que 
concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit  que tot seguit es detalla:  
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Ens local: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Actuació: Intervenció centre cultura de Santa Agnès 
Import crèdit: 50.000,00 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 1.189,00 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:78/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 
General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 
 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0010244.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 € a l’Ajuntament de Santa Cecília de 
Voltregà, per a finançar l’actuació local “Expropiació dels terrenys PAU-1”, al 
0 % d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0002654).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, va presentar en data 4 febrer de 2019 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació dels terrenys PAU-1”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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 
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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 4.7.2017, 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. 

 
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 Santa Cecília de Voltregà  
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Actuació:  Expropiació dels terrenys PAU-1 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,55 % 
Interessos implícits estimats  1.625,98 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 5/2019 

* 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 les operacions d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 60.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte un Crèdit de Caixa, d’import 85.214,05 € a l’Ajuntament de Vacarisses, per 
a finançar l’actuació “Pou i canonades al sector de Torreblanca II”, al 0 % 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2017/0011004).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Vacarisses, va presentar en data 26 d’octubre de 2017 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Pou i canonades al sector de Torreblanca 
II”, la qual complia els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

 
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de novembre de 2017 

va concedir el préstec que es detalla: 
 
Ens local: Ajuntament de Vacarisses 
Actuació: Pou i canonades al sector de Torreblanca II 
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Import crèdit: 85.214,05 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 2.026,40EUR 
Anualitats: 10 
Referència:90/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 

General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 
 

I va autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-cinc mil dos-cents catorze 
euros amb cinc cèntims, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14301/94200/82120. 

 
4. L’Ajuntament de Vacarisses i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 27 

de febrer de 2018. 
 
5. En data 4 de febrer de 2019 l’Ajuntament de Vacarisses no ha presentat a la 

Diputació de Barcelona, l’acreditació per poder lliurar-li el préstec, per això s’entén 
que ha renunciat al crèdit. No es té constància que concorrin circumstàncies que 
contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

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’1.4.2015) 
 
L’article 9.2 de l’esmentat Reglament regula el termini màxim per presentar 
l’acreditació esmentada al punt primer del mateix article, que serà de sis mesos a 
partir de la signatura del conveni. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi 
presentat l’acreditació, s’entendrà que el beneficiari ha renunciat al crèdit i la 
Diputació de Barcelona podrà deixar sense efecte l’esmentada concessió, llevat 
que concordin circumstàncies que contradiguin aquesta presumpció de renúncia. 
 

2. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018), 
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen. 
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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. DEIXAR SENSE EFECTE el crèdit concedit de la sol·licitud de l’expedient de 
Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local: Ajuntament de Vacarisses 
Actuació: Pou i canonades al sector de Torreblanca II 
Import crèdit: 85.214,05 EUR 
Interès: 0 % 
Tipus d’interès implícit: 0,44 % 
Interessos implícits estimats 2.026,40 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:90/2017 
 
* d’acord amb la Resolució de 05.10.2017 (B.O.E. núm. 242, de 07.10.2017) de la Dirección 

General del Tesoro, per la qual s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 16 de setembre de 2016, 
de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, per la qual es defineix el principi de 
prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i entitats locals. 

 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2017/0011004.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 
vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta als ajuntaments de Cercs i Bagà. (exp. núm. 
2019/0001346).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província de Barcelona col·laboren 
en actuacions conjuntes que tenen com a principal finalitat la conservació, la protecció 
i la prevenció dels incendis forestals en els espais naturals del territori.  
 
En data 27 de desembre de 2018, la Gerència d’Espais Naturals ens ha sol·licitat l’inici 
del l’expedient de baixa per cessió dels vehicles Nissan Navara Pick Up, amb 
matrícula 9840 DRZ i 6707 FGP d’acord amb les peticions dels ajuntaments de Cercs i 
Bagà, que sol·liciten la cessió d’un vehicle per desenvolupar tasques vinculades al Pla 
de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals degut a l’antiguitat dels vehicles que 
utilitzen actualment.  
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Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe jurídic 
que justifiquen la baixa per cessió a l’ajuntament de Cercs i de Bagà dels vehicles amb 
matrícula 9840 DRZ i 6707 FGP. 
 
Fonaments de Dret 
 
Vist que els esmentats béns no poden ésser d’utilitats per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de béns no 
utilitzables. 
 
Vis que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
lletra h) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
de 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR els vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments de 
Cercs i Bagà d’acord amb la relació adjunta, com a efectes no utilitzables per a la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels 
criteris per a la cessió de béns mobles” BOPB núm. 35, del 9.2.1996.   
 

Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
 fet 

Família 
morfològica 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Cercs F155467 H169387 12/12/2005 320101 

Adquisició vehicle 
Nissan Pick-up 4X4 
Navarra Matrícula 21.286,68 21.286,68 0,00 

  H169390 12/12/2015 320101 

Despeses 
matriculació 
vehicle9840DRZ 98,66 98,66 0,00 

  H169390 12/12/2005 320101 
Taxes matriculació 

vehicle 66,60 66,60 0,00 

Ajuntament 
de Bagà F156379 H172994 20/11/2006 320101 

Vehicle Nissan Pick- 
Up Matricula 

6707FGP 19.759,70 19.759,70 0,00 

  H172969 13/11/2006 320101 
Tràmit de la gestoria 

matriculació  215,74 215,74 0,00 
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Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats bens, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar la corresponent operació 
patrimonial i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats vehicles als ajuntaments de 
Cercs i Bagà, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los. 
 
Quart CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments, que haurà de ser notificada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els present acord als ajuntaments de Cercs i Bagà per al seu 
coneixement i efectes.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions relacionades en l’acord primer, en el marc dels fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema 
de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons (exp. 
núm. 2018/0020289).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 
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3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals” 
consistent en suport econòmic als municipis per a l'execució d’actuacions de 
manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària 
bàsica), de subministrament d’aigua (xarxa de punts d’aigua), o de risc i 
vulnerabilitat, que formen part de la infraestructura estratègica establerta en el Pla 
municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI). Els seus destinataris són els 
ajuntaments de la Demarcació que disposin d'un PPI redactat per la Diputació. 

 
4. En informe emès en data 14 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent: La quantia de la prestació s’obté a partir d'un import de 
referència per a cada municipi (IRM),resultant de dividir el pressupost assignat al 
fons entre la superfície forestal de tots els municipis amb PPI (inversió mitjana per 
unitat de superfície forestal), i multiplicant-la per la superfície forestal del municipi. 
Sobre l’IRM s’apliquen un seguit de coeficients prèviament normalitzats: SFI: 
coeficient de superfície forestal d’influència de les infraestructures, DXV: coeficient 
de densitat mitjana de la xarxa viària bàsica de prevenció, CEI: coeficient de 
continuïtat en l’execució anual de les actuacions. Es preveuen mesures de 
correcció percentual per tal de garantir la integritat de les actuacions previstes al 
Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI). 

 

5. La quantia total amb què es dota el fons és de 2.784.725,00 euros. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 
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2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals” del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la 
part expositiva del present dictamen: 
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Ens local NIF Codi XGL Import 
concedit total 

(EUR) 

Cost total 
actuacions 

% 
aportació 

DB 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 19/Y/264641 6.683,63 €     7.863,09 €  85 

Ajuntament d'Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 19/Y/264640 17.760,00 €   17.760,00 €  100 

Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 19/Y/264639 4.128,89 €     4.346,20 €  95 

Ajuntament d'Alella P0800300F 19/Y/264638 2.994,84 €     3.327,60 €  90 

Ajuntament d'Alpens P0800400D 19/Y/264637 6.787,00 €     6.787,00 €  100 

Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

P0800600I 19/Y/264635 2.000,00 €     2.352,94 €  85 

Ajuntament d'Arenys de 
Munt 

P0800700G 19/Y/264634 9.443,70 €   10.493,00 €  90 

Ajuntament d'Argençola P0800800E 19/Y/264633 16.728,00 €   16.728,00 €  100 

Ajuntament d'Argentona P0800900C 19/Y/264632 11.713,85 €   13.781,00 €  85 

Ajuntament d'Artés P0801000A 19/Y/264631 3.870,00 €     4.300,00 €  90 

Ajuntament d'Avià P0801100I 19/Y/264630 7.312,00 €     7.312,00 €  100 

Ajuntament d'Avinyó P0801200G 19/Y/264629 27.725,00 €   27.725,00 €  100 

Ajuntament d'Avinyonet 
del Penedès 

P0801300E 19/Y/264628 8.625,00 €     8.625,00 €  100 

Ajuntament de Badalona P0801500J 19/Y/264627 4.667,87 €     5.834,84 €  80 

Ajuntament de Bagà P0801600H 19/Y/264626 11.248,99 €   11.248,99 €  100 

Ajuntament de Balenyà P0801700F 19/Y/264625 4.009,00 €     4.220,00 €  95 

Ajuntament de Balsareny P0801800D 19/Y/264624 15.090,75 €   15.885,00 €  95 

Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

P0825200I 19/Y/264623 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Begues P0802000J 19/Y/264622 17.212,00 €   19.124,44 €  90 

Ajuntament de Bellprat P0802100H 19/Y/264621 11.435,00 €   11.435,00 €  100 

Ajuntament de Berga P0802200F 19/Y/264620 7.366,10 €     8.666,00 €  85 

Ajuntament de Bigues i 
Riells 

P0802300D 19/Y/264619 11.787,30 €   13.097,00 €  90 

Ajuntament de Borredà P0802400B 19/Y/264618 17.736,20 €   17.736,20 €  100 

Ajuntament de Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 19/Y/264615 6.863,00 €     6.863,00 €  100 

Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

P0802900A 19/Y/264614 2.294,91 €     2.415,70 €  95 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 19/Y/264613 2.262,60 €     2.514,00 €  90 

Ajuntament de Calders P0803400A 19/Y/264612 14.555,00 €   14.555,00 €  100 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 19/Y/264611 14.002,88 €   16.473,98 €  85 

Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 19/Y/264610 2.000,00 €     2.105,26 €  95 

Ajuntament de Calella P0803500H 19/Y/264609 3.063,82 €     3.604,50 €  85 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 19/Y/264608 2.000,00 €     2.000,00 €  100 

Ajuntament de Callús P0803700D 19/Y/264607 4.985,00 €     4.985,00 €  100 

Ajuntament de Calonge de P0803600F 19/Y/264606 8.985,00 €     8.985,00 €  100 
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Ens local NIF Codi XGL Import 
concedit total 

(EUR) 

Cost total 
actuacions 

% 
aportació 

DB 

Segarra 

Ajuntament de Campins P0803800B 19/Y/264605 3.607,61 €     3.607,61 €  100 

Ajuntament de Canet de 
Mar 

P0803900J 19/Y/264604 2.000,00 €     2.352,94 €  85 

Ajuntament de Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 19/Y/264603 13.024,88 €   13.710,40 €  95 

Ajuntament de Canyelles P0804200D 19/Y/264602 4.754,75 €     5.005,00 €  95 

Ajuntament de Capellades P0804300B 19/Y/264601 2.000,00 €     2.222,22 €  90 

Ajuntament de Capolat P0804400J 19/Y/264600 13.104,50 €   13.104,50 €  100 

Ajuntament de Cardedeu P0804500G 19/Y/264599 2.069,24 €     2.434,40 €  85 

Ajuntament de Cardona P0804600E 19/Y/264598 25.806,75 €   27.165,00 €  95 

Ajuntament de Carme P0804700C 19/Y/264597 4.560,00 €     4.560,00 €  100 

Ajuntament de Casserres P0804800A 19/Y/264596 10.536,70 €   10.536,70 €  100 

Ajuntament de Castell de 
l'Areny 

P0805600D 19/Y/264595 14.497,55 €   14.497,55 €  100 

Ajuntament de Castellar 
de n'Hug 

P0805100E 19/Y/264594 18.168,00 €   18.168,00 €  100 

Ajuntament de Castellar 
del Riu 

P0804900I 19/Y/264593 16.985,60 €   16.985,60 €  100 

Ajuntament de Castellar 
del Vallès 

P0805000G 19/Y/264592 22.578,56 €   28.223,20 €  80 

Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar 

P0805200C 19/Y/264591 12.573,25 €   13.235,00 €  95 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 19/Y/264590 9.614,35 €   11.311,00 €  85 

Ajuntament de Castellcir P0805400I 19/Y/264589 15.810,00 €   15.810,00 €  100 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 19/Y/264588 2.929,60 €     3.662,00 €  80 

Ajuntament de Castellet i 
la Gornal 

P0805700B 19/Y/264587 11.465,00 €   11.465,00 €  100 

Ajuntament de Castellfollit 
de Riubregós 

P0805900H 19/Y/264586 6.447,00 €     6.447,00 €  100 

Ajuntament de Castellfollit 
del Boix 

P0805800J 19/Y/264585 25.697,00 €   25.697,00 €  100 

Ajuntament de Castellgalí P0806000F 19/Y/264584 7.125,00 €     7.125,00 €  100 

Ajuntament de Castellnou 
de Bages 

P0806100D 19/Y/264583 16.100,00 €   16.100,00 €  100 

Ajuntament de Castellolí P0806200B 19/Y/264582 11.094,00 €   11.094,00 €  100 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 19/Y/264581 15.724,00 €   15.724,00 €  100 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 19/Y/264580 5.439,00 €     5.439,00 €  100 

Ajuntament de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 19/Y/264579 8.950,00 €     8.950,00 €  100 
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Ens local NIF Codi XGL Import 
concedit total 

(EUR) 

Cost total 
actuacions 

% 
aportació 

DB 

Ajuntament de Centelles P0806600C 19/Y/264578 5.262,55 €     5.847,28 €  90 

Ajuntament de Cercs P0826800E 19/Y/264577 19.759,20 €   19.759,20 €  100 

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 19/Y/264576 9.882,40 €   12.353,00 €  80 

Ajuntament de Cervelló P0806700A 19/Y/264575 10.960,65 €   12.178,50 €  90 

Ajuntament de Collbató P0806800I 19/Y/264574 5.700,00 €     6.000,00 €  95 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 19/Y/264573 5.918,00 €     5.918,00 €  100 

Ajuntament de Copons P0807000E 19/Y/264572 6.440,00 €     6.440,00 €  100 

Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 19/Y/264571 6.500,00 €     7.647,06 €  85 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 19/Y/264570 3.813,95 €     4.487,00 €  85 

Ajuntament de Dosrius P0807400G 19/Y/264569 19.499,40 €   21.666,00 €  90 

Ajuntament de Figaró-
Montmany 

P0813300A 19/Y/264563 8.579,60 €     8.579,60 €  100 

Ajuntament de Fígols P0807900F 19/Y/264562 12.546,50 €   12.546,50 €  100 

Ajuntament de Fogars de 
la Selva 

P0808100B 19/Y/264561 17.066,90 €   17.066,90 €  100 

Ajuntament de Fogars de 
Montclús 

P0808000D 19/Y/264560 16.378,00 €   16.378,00 €  100 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 19/Y/264559 2.242,50 €     2.242,50 €  100 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 19/Y/264558 15.435,00 €   15.435,00 €  100 

Ajuntament de Font-rubí P0808400F 19/Y/264557 8.437,00 €     8.437,00 €  100 

Ajuntament de Gaià P0808900E 19/Y/264555 18.763,00 €   18.763,00 €  100 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 19/Y/264554 7.033,70 €     7.033,70 €  100 

Ajuntament de Gavà P0808800G 19/Y/264552 8.816,80 €   11.021,00 €  80 

Ajuntament de Gelida P0809000C 19/Y/264551 8.239,50 €     9.155,00 €  90 

Ajuntament de Gironella P0809100A 19/Y/264550 2.185,00 €     2.300,00 €  95 

Ajuntament de Gisclareny P0809200I 19/Y/264549 11.933,60 €   11.933,60 €  100 

Ajuntament de Granera P0809400E 19/Y/264548 11.758,80 €   11.758,80 €  100 

Ajuntament de Granollers P0809500B 19/Y/264547 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Gualba P0809600J 19/Y/264546 10.604,00 €   10.604,00 €  100 

Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà 

P0809800F 19/Y/264545 22.660,00 €   22.660,00 €  100 

Ajuntament de Gurb P0809900D 19/Y/264544 12.485,85 €   13.143,00 €  95 

Ajuntament de Jorba P0810200F 19/Y/264542 10.892,00 €   10.892,00 €  100 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 19/Y/264553 6.652,27 €     7.826,20 €  85 

Ajuntament de la Llacuna P0810300D 19/Y/264541 22.410,00 €   22.410,00 €  100 

Ajuntament de la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 19/Y/264508 13.500,00 €   13.500,00 €  100 

Ajuntament de la Palma 
de Cervelló 

P5831301F 19/Y/264492 2.375,00 €     2.500,00 €  95 

Ajuntament de la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 19/Y/264486 9.298,40 €     9.298,40 €  100 
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Ajuntament de la Pobla de 
Lillet 

P0816500C 19/Y/264485 20.028,46 €   20.028,46 €  100 

Ajuntament de la Quar P0817600J 19/Y/264476 18.010,00 €   18.010,00 €  100 

Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

P0818000B 19/Y/264473 11.101,99 €   13.061,16 €  85 

Ajuntament de la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 19/Y/264381 4.985,60 €     5.248,00 €  95 

Ajuntament de l'Ametlla 
del Vallès 

P0800500A 19/Y/264636 2.724,61 €     3.027,34 €  90 

Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 19/Y/264556 5.950,00 €     7.000,00 €  85 

Ajuntament de les Masies 
de Roda 

P0811500H 19/Y/264530 5.200,00 €     5.200,00 €  100 

Ajuntament de les Masies 
de Voltregà 

P0811600F 19/Y/264529 6.673,75 €     7.025,00 €  95 

Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 19/Y/264566 14.881,10 €   14.881,10 €  100 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 19/Y/264565 18.485,00 €   18.485,00 €  100 

Ajuntament de l'Estany P0807800H 19/Y/264564 4.056,98 €     4.056,98 €  100 

Ajuntament de Lliçà 
d'Amunt 

P0810600G 19/Y/264540 3.876,85 €     4.561,00 €  85 

Ajuntament de Lliçà de 
Vall 

P0810700E 19/Y/264539 2.000,00 €     2.222,22 €  90 

Ajuntament de Llinars del 
Vallès 

P0810500I 19/Y/264538 9.825,07 €   10.916,74 €  90 

Ajuntament de Lluçà P0810800C 19/Y/264537 26.383,50 €   26.383,50 €  100 

Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

P0810900A 19/Y/264536 2.217,65 €     2.609,00 €  85 

Ajuntament de Manlleu P0811100G 19/Y/264535 2.067,52 €     2.584,40 €  80 

Ajuntament de Manresa P0811200E 19/Y/264534 7.320,00 €     9.150,00 €  80 

Ajuntament de Marganell P0824200J 19/Y/264533 6.940,00 €     6.940,00 €  100 

Ajuntament de Martorell P0811300C 19/Y/264532 2.850,40 €     3.563,00 €  80 

Ajuntament de Martorelles P0811400A 19/Y/264531 2.000,00 €     2.105,26 €  95 

Ajuntament de Masquefa P0811800B 19/Y/264528 3.951,00 €     4.390,00 €  90 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 19/Y/264527 10.350,00 €   11.500,00 €  90 

Ajuntament de Mataró P0812000H 19/Y/264526 5.496,40 €     6.870,50 €  80 

Ajuntament de Mediona P0812100F 19/Y/264525 19.615,00 €   19.615,00 €  100 

Ajuntament de Moià P0813700B 19/Y/264524 28.555,20 €   31.728,00 €  90 

Ajuntament de Molins de 
Rei 

P0812200D 19/Y/264523 5.783,60 €     7.229,50 €  80 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 19/Y/264522 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Monistrol 
de Calders 

P0812700C 19/Y/264521 11.954,00 €   11.954,00 €  100 
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Ajuntament de Monistrol 
de Montserrat 

P0812600E 19/Y/264520 5.951,75 €     6.265,00 €  95 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 19/Y/264519 6.463,20 €     8.079,00 €  80 

Ajuntament de Montclar P0812900I 19/Y/264518 9.344,64 €     9.344,64 €  100 

Ajuntament de Montesquiu P0813000G 19/Y/264517 2.360,93 €     2.360,93 €  100 

Ajuntament de Montmajor P0813100E 19/Y/264516 31.303,50 €   31.303,50 €  100 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 19/Y/264515 2.280,00 €     2.280,00 €  100 

Ajuntament de Montornès 
del Vallès 

P0813500F 19/Y/264514 2.438,48 €     2.868,80 €  85 

Ajuntament de Montseny P0813600D 19/Y/264513 11.624,80 €   11.624,80 €  100 

Ajuntament de Muntanyola P0812800A 19/Y/264512 20.583,85 €   20.583,85 €  100 

Ajuntament de Mura P0813800J 19/Y/264511 17.185,00 €   17.185,00 €  100 

Ajuntament de Navarcles P0813900H 19/Y/264510 2.533,50 €     2.815,00 €  90 

Ajuntament de Navàs P0814000F 19/Y/264509 35.289,00 €   39.210,00 €  90 

Ajuntament de Pacs del 
Penedès 

P0815300I 19/Y/264496 2.000,00 €     2.000,00 €  100 

Ajuntament de Palafolls P0815400G 19/Y/264495 5.302,80 €     5.892,00 €  90 

Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans 

P0815500D 19/Y/264494 2.000,00 €     2.352,94 €  85 

Ajuntament de Pallejà P0815600B 19/Y/264493 2.720,00 €     3.200,00 €  85 

Ajuntament de Parets del 
Vallès 

P0815800H 19/Y/264490 2.000,00 €     2.352,94 €  85 

Ajuntament de Perafita P0815900F 19/Y/264489 6.960,70 €     6.960,70 €  100 

Ajuntament de Piera P0816000D 19/Y/264488 14.535,00 €   17.100,00 €  85 

Ajuntament de Pineda de 
Mar 

P0816200J 19/Y/264487 2.666,40 €     3.333,00 €  80 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 19/Y/264484 2.000,00 €     2.222,22 €  90 

Ajuntament de Pontons P0816700I 19/Y/264482 12.644,00 €   12.644,00 €  100 

Ajuntament de Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 19/Y/264481 3.676,50 €     3.870,00 €  95 

Ajuntament de Premià de 
Dalt 

P0823000E 19/Y/264479 2.108,00 €     2.480,00 €  85 

Ajuntament de Puig-reig P0817400E 19/Y/264478 20.207,45 €   21.271,00 €  95 

Ajuntament de Pujalt P0817500B 19/Y/264477 4.275,00 €     4.275,00 €  100 

Ajuntament de Rajadell P0817700H 19/Y/264475 21.565,00 €   21.565,00 €  100 

Ajuntament de Rellinars P0817800F 19/Y/264474 9.700,00 €     9.700,00 €  100 

Ajuntament de Rubí P0818300F 19/Y/264472 7.049,96 €     8.812,45 €  80 

Ajuntament de Rubió P0818400D 19/Y/264471 22.172,00 €   22.172,00 €  100 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 19/Y/264470 20.671,50 €   20.671,50 €  100 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 19/Y/264469 5.432,00 €     6.790,00 €  80 

Ajuntament de Sagàs P0818700G 19/Y/264468 19.487,00 €   19.487,00 €  100 

Ajuntament de Saldes P0818900C 19/Y/264467 24.055,00 €   24.055,00 €  100 
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Ajuntament de Sallent P0819000A 19/Y/264466 23.574,60 €   26.194,00 €  90 

Ajuntament de Sant Agustí 
de Lluçanès 

P0819400C 19/Y/264465 6.002,20 €     6.002,20 €  100 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 19/Y/264464 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres 

P0819600H 19/Y/264463 5.028,60 €     5.916,00 €  85 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor 

P0819700F 19/Y/264462 3.557,52 €     3.952,80 €  90 

Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau 

P0819800D 19/Y/264461 12.404,00 €   12.404,00 €  100 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 19/Y/264460 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 19/Y/264459 6.967,40 €     6.967,40 €  100 

Ajuntament de Sant 
Cebrià de Vallalta 

P0820200D 19/Y/264458 8.190,71 €     8.621,80 €  95 

Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 19/Y/264457 33.949,42 €   39.940,50 €  85 

Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat 

P0820300B 19/Y/264456 3.714,50 €     3.910,00 €  95 

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

P0820400J 19/Y/264455 13.360,00 €   16.700,00 €  80 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Palautordera 

P0820600E 19/Y/264454 4.348,15 €     4.577,00 €  95 

Ajuntament de Sant 
Esteve Sesrovires 

P0820700C 19/Y/264453 4.521,60 €     5.024,00 €  90 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

P0820900I 19/Y/264452 7.329,60 €     8.144,00 €  90 

Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat 

P0821000G 19/Y/264451 2.840,00 €     3.550,00 €  80 

Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 19/Y/264450 9.250,00 €     9.250,00 €  100 

Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles 

P0820800A 19/Y/264449 5.263,92 €     5.848,80 €  90 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 19/Y/264448 2.000,00 €     2.222,22 €  90 

Ajuntament de Sant Iscle 
de Vallalta 

P0819200G 19/Y/264447 9.684,00 €     9.684,00 €  100 

Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà 

P0821500F 19/Y/264446 11.698,00 €   11.698,00 €  100 

Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada 

P0822500E 19/Y/264445 4.190,50 €     4.930,00 €  85 

Ajuntament de Sant Julià 
de Cerdanyola 

P0831100C 19/Y/264444 7.090,00 €     7.090,00 €  100 

Ajuntament de Sant Julià P0821800J 19/Y/264443 7.579,26 €     7.978,17 €  95 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

Ens local NIF Codi XGL Import 
concedit total 

(EUR) 

Cost total 
actuacions 

% 
aportació 

DB 

de Vilatorta 

Ajuntament de Sant Just 
Desvern 

P0821900H 19/Y/264442 2.079,10 €     2.446,00 €  85 

Ajuntament de Sant 
Llorenç d'Hortons 

P0822000F 19/Y/264441 2.755,00 €     2.900,00 €  95 

Ajuntament de Sant 
Llorenç Savall 

P0822100D 19/Y/264440 24.571,00 €   24.571,00 €  100 

Ajuntament de Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 19/Y/264439 4.662,00 €     4.662,00 €  100 

Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles 

P0822200B 19/Y/264438 13.144,36 €   13.144,36 €  100 

Ajuntament de Sant Martí 
de Tous 

P0822600C 19/Y/264437 12.002,00 €   12.002,00 €  100 

Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 19/Y/264436 5.505,25 €     5.795,00 €  95 

Ajuntament de Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 19/Y/264435 2.000,00 €     2.000,00 €  100 

Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages 

P0822900G 19/Y/264434 47.989,00 €   47.989,00 €  100 

Ajuntament de Sant Pere 
de Ribes 

P0823100C 19/Y/264433 13.109,56 €   16.386,95 €  80 

Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles 

P0823200A 19/Y/264432 2.059,00 €     2.059,00 €  100 

Ajuntament de Sant Pere 
de Torelló 

P0823300I 19/Y/264431 23.684,00 €   23.684,00 €  100 

Ajuntament de Sant Pere 
de Vilamajor 

P0823400G 19/Y/264430 15.561,00 €   16.380,00 €  95 

Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 19/Y/264429 5.440,00 €     5.440,00 €  100 

Ajuntament de Sant Pol de 
Mar 

P0823500D 19/Y/264428 2.640,60 €     2.934,00 €  90 

Ajuntament de Sant Quintí 
de Mediona 

P0823600B 19/Y/264427 3.263,00 €     3.263,00 €  100 

Ajuntament de Sant 
Quirze de Besora 

P0823700J 19/Y/264426 3.587,00 €     3.587,00 €  100 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 19/Y/264425 4.303,41 €     5.062,84 €  85 

Ajuntament de Sant 
Quirze Safaja 

P0823900F 19/Y/264424 13.857,00 €   13.857,00 €  100 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia 

P0824000D 19/Y/264423 2.799,05 €     3.293,00 €  85 

Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Osormort 

P0824100B 19/Y/264422 15.306,98 €   15.306,98 €  100 

Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 19/Y/264421 13.639,15 €   14.357,00 €  95 
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Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 19/Y/264420 7.848,00 €     8.720,00 €  90 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt 

P0826400D 19/Y/264419 3.257,10 €     3.619,00 €  90 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló 

P0826500A 19/Y/264418 2.200,00 €     2.200,00 €  100 

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 

P0826300F 19/Y/264417 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Santa 
Cecília de Voltregà 

P0824300H 19/Y/264416 2.730,00 €     2.730,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló 

P0824400F 19/Y/264415 2.226,60 €     2.474,00 €  90 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 19/Y/264414 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

P0824600A 19/Y/264413 2.000,00 €     2.000,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Riuprimer 

P0824700I 19/Y/264412 4.805,00 €     4.805,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

P0824800G 19/Y/264411 3.366,00 €     3.740,00 €  90 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 19/Y/264410 7.222,50 €     8.025,00 €  90 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 19/Y/264409 3.325,50 €     3.695,00 €  90 

Ajuntament de Santa 
Maria de Besora 

P0825300G 19/Y/264408 15.181,50 €   15.181,50 €  100 

Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles 

P0825600J 19/Y/264407 2.196,00 €     2.196,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Maria de Merlès 

P0825500B 19/Y/264406 24.752,00 €   24.752,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Maria de Miralles 

P0825700H 19/Y/264405 9.897,00 €     9.897,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 19/Y/264404 4.967,10 €     5.519,00 €  90 

Ajuntament de Santa 
Maria d'Oló 

P0825800F 19/Y/264403 31.250,00 €   31.250,00 €  100 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 19/Y/264402 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament de Santa 
Susanna 

P0826100J 19/Y/264401 6.361,20 €     6.696,00 €  95 

Ajuntament de Santpedor P0819100I 19/Y/264400 2.277,00 €     2.530,00 €  90 

Ajuntament de Sentmenat P0826700G 19/Y/264399 10.733,56 €   11.926,18 €  90 

Ajuntament de Seva P0826900C 19/Y/264398 13.035,42 €   13.721,50 €  95 

Ajuntament de Sitges P0827000A 19/Y/264397 13.731,20 €   17.164,00 €  80 

Ajuntament de Sobremunt P0827100I 19/Y/264396 6.131,50 €     6.131,50 €  100 
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Ajuntament de Sora P0827200G 19/Y/264395 14.182,00 €   14.182,00 €  100 

Ajuntament de Subirats P0827300E 19/Y/264394 15.414,70 €   16.226,00 €  95 

Ajuntament de Súria P0827400C 19/Y/264393 10.674,00 €   11.860,00 €  90 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 19/Y/264392 20.899,30 €   20.899,30 €  100 

Ajuntament de Talamanca P0827700F 19/Y/264391 17.730,00 €   17.730,00 €  100 

Ajuntament de Taradell P0827800D 19/Y/264390 7.670,92 €     8.523,25 €  90 

Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 19/Y/264389 7.804,50 €     7.804,50 €  100 

Ajuntament de Tavertet P0828000J 19/Y/264388 16.084,50 €   16.084,50 €  100 

Ajuntament de Teià P0828100H 19/Y/264387 2.308,50 €     2.565,00 €  90 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 19/Y/264386 16.918,80 €   21.148,50 €  80 

Ajuntament de Tiana P0828200F 19/Y/264385 2.949,75 €     3.277,50 €  90 

Ajuntament de Tona P0828300D 19/Y/264384 3.365,19 €     3.739,10 €  90 

Ajuntament de Tordera P0828400B 19/Y/264383 31.407,54 €   36.950,05 €  85 

Ajuntament de Torelló P0828500I 19/Y/264382 2.000,00 €     2.352,94 €  85 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 19/Y/264380 3.731,00 €     3.731,00 €  100 

Ajuntament de Torrelles 
de Foix 

P0828800C 19/Y/264379 14.152,00 €   14.152,00 €  100 

Ajuntament de Torrelles 
de Llobregat 

P0828900A 19/Y/264378 5.474,70 €     6.083,00 €  90 

Ajuntament de Vacarisses P0829100G 19/Y/264376 18.000,00 €   20.000,00 €  90 

Ajuntament de Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 19/Y/264375 3.127,00 €     3.127,00 €  100 

Ajuntament de Vallcebre P0829300C 19/Y/264374 12.229,87 €   12.229,87 €  100 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 19/Y/264373 11.747,70 €   12.366,00 €  95 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 19/Y/264372 8.756,70 €   10.302,00 €  85 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 19/Y/264371 4.537,20 €     4.776,00 €  95 

Ajuntament de Veciana P0829800B 19/Y/264370 11.710,00 €   11.710,00 €  100 

Ajuntament de Vic P0829900J 19/Y/264369 3.639,60 €     4.549,50 €  80 

Ajuntament de Vilada P0830000F 19/Y/264368 9.401,20 €     9.401,20 €  100 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 19/Y/264367 2.956,80 €     3.696,00 €  80 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 19/Y/264366 9.598,45 €   10.664,94 €  90 

Ajuntament de Vilalba 
Sasserra 

P0830700A 19/Y/264365 3.569,83 €     3.569,83 €  100 

Ajuntament de Vilanova 
de Sau 

P0830400H 19/Y/264364 30.887,00 €   30.887,00 €  100 

Ajuntament de Vilanova 
del Camí 

P0830300J 19/Y/264363 3.021,75 €     3.555,00 €  85 

Ajuntament de Vilanova 
del Vallès 

P0831000E 19/Y/264362 4.455,00 €     4.950,00 €  90 

Ajuntament de Vilanova i P0830800I 19/Y/264361 9.192,80 €   11.491,00 €  80 
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la Geltrú 

Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 

P0821300A 19/Y/264360 3.447,00 €     3.830,00 €  90 

Ajuntament de Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 19/Y/264359 2.140,00 €     2.140,00 €  100 

Ajuntament de Viver i 
Serrateix 

P0830900G 19/Y/264358 32.909,00 €   32.909,00 €  100 

Ajuntament del Bruc P0802500I 19/Y/264617 20.072,00 €   20.072,00 €  100 

Ajuntament del Brull P0802600G 19/Y/264616 16.951,69 €   16.951,69 €  100 

Ajuntament del Papiol P0815700J 19/Y/264491 2.644,80 €     2.784,00 €  95 

Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

P0818100J 19/Y/264483 12.115,24 €   12.752,88 €  95 

Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola 

P0816100B 19/Y/264543 11.010,85 €   11.590,37 €  95 

Ajuntament dels Prats de 
Rei 

P0816900E 19/Y/264480 2.909,00 €     2.909,00 €  100 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 19/Y/264568 9.252,80 €   11.566,00 €  80 

Ajuntament d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 19/Y/264567 2.000,00 €     2.500,00 €  80 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 19/Y/264507 12.901,93 €   13.580,98 €  95 

Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 19/Y/264506 10.109,90 €   10.642,00 €  95 

Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 19/Y/264505 14.614,00 €   14.614,00 €  100 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 19/Y/264504 5.756,00 €     7.195,00 €  80 

Ajuntament d'Olivella P0814700A 19/Y/264503 17.674,75 €   18.605,00 €  95 

Ajuntament d'Olost P0814800I 19/Y/264502 7.913,90 €     7.913,90 €  100 

Ajuntament d'Olvan P0814300J 19/Y/264501 17.210,50 €   17.210,50 €  100 

Ajuntament d'Orís P0814900G 19/Y/264500 11.271,00 €   11.271,00 €  100 

Ajuntament d'Oristà P0815000E 19/Y/264499 28.697,84 €   28.697,84 €  100 

Ajuntament d'Orpí P0815100C 19/Y/264498 7.209,00 €     7.209,00 €  100 

Ajuntament d'Òrrius P0815200A 19/Y/264497 2.720,00 €     2.720,00 €  100 

Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 19/Y/264377 3.700,00 €     3.700,00 €  100 

 
Segon. DISPOSAR la despesa total de DOS MILIONS SET-CENTS VUITANTA-
QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (2.784.725,00 €), a càrrec de 
l’aplicació G/50002/17200/46282, del pressupost de l’any 2019, de la qual l’import de 
DOS MILIONS SET-CENTS VUITANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS (2.784.225,00 €) queda condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit 
(núm. Proposta 7845) i la quantia total resta condicionada a l’aprovació del dictamen 
de Junta de Govern amb núm. d’expedient 2018/16349, de diverses modificacions i 
rectificacions de diversos errors materials en el règim del Catàleg de la Xarxa de 
Governs locals de l’any 2019. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

Tercer. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 31 de maig de 2019 per presentar 
l’acceptació expressa de la concessió, juntament amb l’Acta d’acord, 
signada de forma conjunta entre l’Ajuntament i l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) del municipi, per a l’actualització de les actuacions previstes 
al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) redactat per la Diputació de 
Barcelona, on consti una relació prioritzada i valorada econòmicament de 
les actuacions amb necessitat d’execució. Aquesta Acta d’acord de 
l’actualització s’ha d’haver pactat i redactat per les parts implicades, 
prèviament a l’acceptació dels fons. En cas que no existeixi ADF al 
municipi, l’Acta d’acord es pot formalitzar amb altres entitats locals amb 
funció de prevenció d’incendis forestals als seus estatuts.  

 
1.2. El pagament avançat s’ha de realitzar un cop es presenti la referida 

acceptació i l’Acta d’acord. Cas de presentar l’Acta d’acord en el termini 
establert, però no l’acceptació expressa, la concessió s’entén acceptada 
tàcitament però s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. Cas de no 
presentar l’Acta d’acord en el termini establert, o presentar-la amb defectes 
de forma, es requerirà a l’Ajuntament per tal que presenti o esmeni la 
documentació en 10 dies hàbils des del dia següent de rebre el 
requeriment. En els casos que no es presenti l’Acta d’acord o no s’esmeni 
l’Acta d’acord presentada amb defectes de forma, es procedirà a la 
revocació de l’ajut.   

 
1.3. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots 

els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.4. Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per 

complementar els ajuts de la resta de municipis, i sempre garantint la 
integritat de les actuacions previstes al Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals (PPI).  

 
1.5. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 

 
1.6. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.7. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació d'acceptacions. 
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2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent al capítol 2 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació dels ajuts contemplarà, si s’escau, el cofinançament de les 

actuacions executades de forma que l’import a pagar s'ha de calcular 
aplicant els següents percentatges sobre la despesa total de la inversió: 

 

 80 % per municipis de més de 20.000 habitants 

 85 % per municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants 

 90 % per municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants 

 95 % per municipis d’entre 2.500 i 5.000 habitants 

 100 % per municipis de menys de 2.500 habitants 
 

2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva 
totalitat, cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre 
gestor de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 
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2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar 
el cost de l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació 
reduirà l'ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que 
correspongui. 

 

2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments no provinents de la 
Diputació de Barcelona. 

 

2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector 
públic poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de 

les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb 
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 

2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de 
justificar com s’indica a continuació: 

 
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat 

de justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de 

cada ens executor. 
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 

 
2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es 
fa la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què 
el centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de 

la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la 
correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes 
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 
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3. Pagament 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a la contractació 
i execució d’actuacions de manteniment, consolidació i millora de la 
infraestructura estratègica municipal de prevenció d'incendis forestals, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la 
forma següent, d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg: S’estableix 
un pagament avançat del 80 % respecte de l’import concedit, el qual s’ha 
de realitzar un cop es presenti l’acceptació expressa i l’Acta d’acord a què 
es fa referència en l’acord tercer, apartat 1.1, del present dictamen. El 
pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar prèvia 
presentació de la justificació de les despeses. El personal de la Diputació 
de Barcelona realitzarà una validació tècnica dels treballs executats, 
d’acord amb les prescripcions tècniques del Pla de prevenció municipal 
d’incendis forestals i de forma prèvia al pagament definitiu de l’ajut. 

 
3.2. Cas de presentar l’Acta d’acord però no presentar l’acceptació expressa, 

l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de despeses. 
 

4. Renúncia i revocació 
 

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

 
4.2. Durant l’any 2019, en cas que les renúncies presentades abans del 14 de 

juny més les revocacions efectuades, suposin un volum igual o superior al 
3 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, destinarà les quantitats 
alliberades com a conseqüència d’aquestes renúncies i revocacions a 
incrementar les concessions dels ens que les han acceptat i no han estat 
objecte de revocació de l’ajut. El sistema de quantificació de la participació 
de cada ens en els recursos del fons ha de ser el mateix que en la 
distribució inicial, entre els ens amb dret a participar-hi. Les condicions 
d’aquest fons preveuen l’establiment de mesures per tal de garantir la 
integritat de les actuacions previstes al PPI. Per garantir aquest aspecte i 
atenent a criteris de simplicitat i eficiència administrativa, es redistribuiran 
els ajuts de forma que l’import mínim d’increment de la concessió sigui de 
500 euros. Els imports dels increments dels ajuts atorgats en aquest 
procés s’han de destinar a complementar, millorar o esmenar imprevistos 
en les actuacions recollides a l’Acta d’acord inicialment presentada. 
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5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable 
de quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, 
de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa 
l’ens per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la 
notificació electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació 

definitiva i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

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

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per 
un import total de 500.000 €. (exp. núm. 2018/20095).- 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: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 
3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 

fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.8.b). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons “Servei 

d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)”, consistent en un suport 
econòmic als Serveis d'Atenció a la Ciutadania (SAC) associats als punts SIDH 
implantats i en funcionament. Els seus destinataris són els ajuntaments i consells 
comarcals que disposin d’oficines d’aquest servei i que compleixin el protocol de 
funcionament previstos en el marc regulador del Programa SIDH, aprovat per 
Decret de Presidència núm. 10875 de data 03/11/2017. 

 
5. En informe emès en data 12 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent: 

 
Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -pel manteniment d’una estructura 
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(mínima) de suport- segons el tram poblacional multiplicada per un coeficient 
d’actuacions practicades. 

 
a) Manteniment d’una estructura de suport 
 

Es fixa un import per a cada ens local destinatari, segons el tram poblacional, 
per donar suport a l’estructura de les oficines del SIDH en la seva atenció a la 
ciutadania.  

 

 Els trams poblacionals i les quanties definits són:  

- Per una població de fins a 25.000 persones  07.926,32 € 
- Per una població de fins a 50.000 persones  08.926,32 € 
- Per una població de fins a 75.000 persones  09.926,32 € 
- Per una població superior a 75.000 persones  11.926,32 € 

 

 No està en funcionament cap punt del SIDH amb població inferior a 10.000 
persones. 

 

 La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la 
població de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea 
d’influència (de cobertura del SIDH).   

 
Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials 
publicades per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les 
àrees d’influència de cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici 
de la vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren 
oficial les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una 
data determinada i es poden veure a l’annex del programa del SIDH. 

 
b) Coeficient d’actuacions practicades 

Es fixa un coeficient per a cada ens local destinatari en funció del seu ràtio 
d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH: 
 

 1,50 pels ens locals amb un ràtio superior a 1,15 vegades la mitjana del 
conjunt de ràtios del SIDH. 

 

 1,25 pels ens locals amb un ràtio igual o inferior a 1,15 vegades la mitjana 
del conjunt de ràtios  del SIDH que haguessin obtingut un ràtio superior a 
1,15 vegades l’any anterior. 

 

 1,00 pels ens locals amb un nombre d’expedients gestionats anuals menor 
de 48, independentment del seu ràtio i, en la resta de casos. 
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 Aquest coeficient s’incrementarà en 0,50 pels ens locals que assumeixin de 
forma total o parcial la cobertura territorial d’un altre ens, independentment 
del seu ràtio, per al primer any del fet. Per al segon any, l’increment serà de 
0,25 i, de 0,00 per la resta d’anys. 

 

 El ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH de 
cada ens local destinatari surt de la següent equació: 

regha = [eoberts + einiciats]/48/horessetmanals  
 
Nota 
regha  ràtio d’expedients gestionats per hora setmanal d’atenció del SIDH. 

eoberts expedients oberts provinent d’exercicis anteriors. Les dades oficials de l’ens 

local informades pel servei Ofideute a 31 de desembre de l’any anterior. 

einiciats  expedients iniciats durant l’exercici de càlcul. L’estimació d’expedients iniciats 

d’acord amb les últimes dades mensuals oficials per a l’exercici de càlcul 
informades pel servei Ofideute. 

48 nombre de setmanes anuals d’atenció del SIDH.  

horessetmanals hores setmanals d’atenció. Nombre d’hores que l’ens local destinatari tingui 

assignades oficialment pel SIDH en el moment de l’elaboració del ràtio.  

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de 500.000,00 euros. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per 
Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, 
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació “Servei 
d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la participació de 
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cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del present 
dictamen: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR) 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 19/Y/265139 8.926,32 

Aj. Badalona P0801500J 19/Y/265138 11.926,32 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/265137 13.389,47 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/265136 7.926,32 

Aj. Calella P0803500H 19/Y/265135 8.926,32 

Aj. Cardedeu P0804500G 19/Y/265134 7.926,32 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 19/Y/265133 8.926,32 

Aj. Castelldefels P0805500F 19/Y/265132 9.926,32 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 19/Y/265131 9.926,32 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 19/Y/265130 8.926,32 

Aj. Gavà P0808800G 19/Y/265129 12.407,89 

Aj. Granollers P0809500B 19/Y/265128 9.926,32 

Aj. Igualada P0810100H 19/Y/265127 8.926,32 

Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J 19/Y/265126 17.889,46 

Aj. Manresa P0811200E 19/Y/265125 11.926,32 

Aj. Martorell P0811300C 19/Y/265124 11.926,32 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/265123 11.926,32 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/265098 11.926,32 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 19/Y/265122 11.926,32 

Aj. Premià de Mar P0817100A 19/Y/265121 11.926,32 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 19/Y/265120 8.926,32 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 19/Y/265119 17.889,46 

Aj. Sant Celoni P0820100F 19/Y/265118 9.926,32 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 19/Y/265117 11.926,32 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 19/Y/265116 8.926,32 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 19/Y/265115 7.926,32 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 19/Y/265114 7.926,32 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 19/Y/265113 17.889,46 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/265112 13.389,47 

Aj. Terrassa P0827900B 19/Y/265111 17.889,46 

Aj. Viladecans P0830200B 19/Y/265110 17.889,46 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 19/Y/265109 11.926,32 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/265108 14.889,46 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 19/Y/265107 14.907,89 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 19/Y/265106 17.889,46 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 19/Y/265105 11.926,32 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 19/Y/265104 11.926,32 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 19/Y/265103 8.926,32 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR) 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 19/Y/265102 17.889,46 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 19/Y/265101 11.926,32 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 19/Y/265100 7.926,32 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 19/Y/265099 11.926,32 

 
Segon. APROVAR d’acord amb la distribució econòmica disposada en l’apartat 
primer, la redistribució del crèdit de la quantia total assignada a l’anualitat 2019, de 
conformitat amb la naturalesa i tipologia dels ens destinataris, en el sentit següent:  
 
a) Reduir, de la quantitat total de 500.000,00 euros, corresponent a l’aplicació 

pressupostària G/50300/15100/46283 de l’exercici 2019, efectuant-se aquesta 
reducció en un import de 115.244,73 euros. 

 
b) Incrementar en 115.244,73 euros l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46583 

de l’exercici 2019. 
 

Núm. 
d'expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Import inicial 

Import a 
modificar 

Ajustament de 
Valor 

Import final 
Ajustament 

de Valor 

2018/0020095 G/50300/15100/46283 500.000,00 -115.244,73 384.755,27 1902900068 

2018/0020095 G/50300/15100/46583 0,00 115.244,73 115.244,73 ---- 

 

Import total 500.000,00   500.000,00 

  
Tot i això sense que la redistribució de crèdit comporti un increment del pressupost 
inicial assignat a l’anualitat 2019. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa per un import de tres-cents vuitanta-quatre mil set-
cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-set cèntims (384.755,27 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46283, i un import de cent quinze mil dos-
cents quaranta-quatre euros amb setanta-tres cèntims (115.244,73 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46583, ambdues del pressupost de l’any 
2019 de la Diputació de Barcelona, disposició de despesa que opera en el sentit 
següent: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Aj. Arenys de Mar P0800600I 19/Y/265139 8.926,32 1903000377 1 

Aj. Badalona P0801500J 19/Y/265138 11.926,32 1903000377 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/265137 13.389,47 1903000377 3 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/265136 7.926,32 1903000377 4 

Aj. Calella P0803500H 19/Y/265135 8.926,32 1903000377 5 

Aj. Cardedeu P0804500G 19/Y/265134 7.926,32 1903000377 6 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 19/Y/265133 8.926,32 1903000377 7 

Aj. Castelldefels P0805500F 19/Y/265132 9.926,32 1903000377 8 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 19/Y/265131 9.926,32 1903000377 9 

Aj. Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 19/Y/265130 8.926,32 1903000377 10 

Aj. Gavà P0808800G 19/Y/265129 12.407,89 1903000377 11 

Aj. Granollers P0809500B 19/Y/265128 9.926,32 1903000377 12 

Aj. Igualada P0810100H 19/Y/265127 8.926,32 1903000377 13 

Aj. L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 19/Y/265126 17.889,46 1903000377 14 

Aj. Manresa P0811200E 19/Y/265125 11.926,32 1903000377 15 

Aj. Martorell P0811300C 19/Y/265124 11.926,32 1903000377 16 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/265123 11.926,32 1903000377 17 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/265098 11.926,32 1903000377 18 

Aj. Pineda de Mar P0816200J 19/Y/265122 11.926,32 1903000377 19 

Aj. Premià de Mar P0817100A 19/Y/265121 11.926,32 1903000377 20 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 19/Y/265120 8.926,32 1903000377 21 

Aj. Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 19/Y/265119 17.889,46 1903000377 22 

Aj. Sant Celoni P0820100F 19/Y/265118 9.926,32 1903000377 23 

Aj. Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 19/Y/265117 11.926,32 1903000377 24 

Aj. Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 19/Y/265116 8.926,32 1903000377 25 

Aj. Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 19/Y/265115 7.926,32 1903000377 26 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 19/Y/265114 7.926,32 1903000377 27 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 19/Y/265113 17.889,46 1903000377 28 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/265112 13.389,47 1903000377 29 

Aj. Terrassa P0827900B 19/Y/265111 17.889,46 1903000377 30 

Aj. Viladecans P0830200B 19/Y/265110 17.889,46 1903000377 31 

Aj. Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 19/Y/265109 11.926,32 1903000377 32 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/265108 14.889,46 1903000377 33 

Consell Comarcal 
d’Osona 

P5800015I 19/Y/265107 14.907,89 Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 19/Y/265106 17.889,46 

Consell Comarcal del P5800009B 19/Y/265105 11.926,32 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Bages 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 

P5800011H 19/Y/265104 11.926,32 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 19/Y/265103 8.926,32 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 19/Y/265102 17.889,46 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 19/Y/265101 11.926,32 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 19/Y/265100 7.926,32 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 19/Y/265099 11.926,32 

 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 

2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 
A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
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2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

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

 
2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

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

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona i d’altres administracions. 
 
2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de 

les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb 
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 
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c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

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

 
4.2. Durant l’any 2019, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al deu per cent de la quantia del fons, el centre gestor, 
d’ofici, destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris perquè en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 
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5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

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

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Marin (PSC-CP). 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió 
d’habitatges municipals o cedits”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 539.380,92 €. (exp. núm. 2018/20095).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 

de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el 
seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
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2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 
3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 

fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.8.b). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”, 
consistent en un suport econòmic per a projectes que permetin mantenir, ampliar i 
millorar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible al municipi. Aquests projectes 
hauran de contribuir a: 

 
a) la captació de nous habitatges, 
b) la creació o l’enfortiment de programes de mediació, 
c) la creació o l’enfortiment de programes de cessió d'habitatges amb finalitats 

socials impulsats des dels serveis municipals d'habitatge.  
d) facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua, 
e) l'augment de la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer 

assequible. 
 

Els seus destinataris són ens locals (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals 
descentralitzades) que: 

 

 Disposin de conveni vigent amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social i/o disposin de 
conveni vigent amb l’AHC per a la constitució d’una Oficina Local d’Habitatge 
(OLH) des d’on s’estiguin realitzant accions per al foment del lloguer assequible 
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 Estiguin adherits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge (XSLH) 
 
5. En informe emès en data 12 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  
 
Els ens participants al fons de prestació reben una aportació econòmica anual que 
es composa d’una aportació anual base -segons el tram poblacional- més una 
aportació anual variable segons les diferents actuacions practicades pels 
mateixos. 
 

a. Aportació anual base (ABE) 

L’aportació anual base total es correspon amb el 80 % del pressupost del fons 
de prestació. Es fixa un import per a cada ens local destinatari, segons la seva 
pertinença a un tram poblacional.  
 
- Per una població entre 10.000 i 20.000 persones 4.562,58 € 
- Per una població de fins a 50.000 persones  6.062,58 € 
- Per una població de fins a 75.000 persones  7.562,58 € 
- Per una població superior a 75.000 persones  9.062,58 € 
 
La població de cada ens local destinatari es correspon amb la suma de la 
població de l’ens local, més la població dels municipis de la seva àrea 
d’influència (de cobertura de l’OLH i/o borsa de lloguer adscrita al programa de 
mediació per al lloguer social (BMLS).   
 
Les dades de població es corresponen amb les últimes xifres oficials 
publicades per l’INE de revisió del Padró Municipal i els municipis de les àrees 
d’influència de cada ens local destinatari amb efectes en la data d’inici de la 
vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials 
les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una data 
determinada. 
 

b. Aportació anual variable (AVE) 
L’aportació anual variable total es correspon amb el 20 % del pressupost del 
fons de prestació. Aquesta és la suma de la quantia econòmica assignada als 
ens destinataris del fons de prestació segons les diferents actuacions 
practicades pels mateixos susceptibles de rebre un suport específic per part de 
Diputació de Barcelona. 

 

 Borsa d’Habitatge (BHE) 
Es fixa una quantia econòmica a cada ens destinatari on la seva ràtio 
individual es trobi entre el 25 % de les ràtios més elevades del conjunt 
d’ens. 
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La ràtio és el nombre d’habitatges gestionats per la borsa de lloguer 
d’habitatge d’un ens envers la mitjana del conjunt de borses. 
La quantia és igual a un import unitari per tram de població. 
No s’assignarà cap quantia en la resta de casos. 
Per al primer any de vigència del fons (2019), les dades pel càlcul dels 
ràtios (contractes nous i contractes vigents) es corresponen amb les dades 
oficials de l’AHC. 
 

 Cessió d’Habitatge (CHE) 
Es fixa una quantia econòmica a cada ens destinatari on la seva ràtio 
individual es trobi entre el 25 % de les ràtios més elevades del conjunt 
d’ens. 
La ràtio és el nombre d’habitatges gestionats pel programa de cessió 
d’habitatges d’un ens envers la mitjana del conjunt de programes de cessió. 
La quantia és igual a un import unitari per tram de població. 
No s’assignarà cap quantia en la resta de casos. 
Per al primer any de vigència del fons (2019), atès que no és pot disposar 
del conjunt de dades suficients pel càlcul de la ràtio, les quanties 
corresponents a aquesta actuació es distribuiran de forma unitària, per 
trams, per tots els ens destinataris. 
 

 Estructura (ETE) 
Es fixa una quantia unitària distribuïda, per trams, per tots els ens 
destinataris.  
En aquells casos on l’ens destinatari no compleixi amb la integritat de 
prestació de serveis d’habitatge, la quantia fixada es veurà disminuïda en 
un import igual al 30 % de l’aportació anual base que se l’hagi assignat.   
El concepte d’integritat comporta la tinença d’una estructura orgànica de 
serveis d’habitatge que tingui conveniada amb l’AHC la informació/gestió 
d’OLH i de Borsa de Lloguer adherida a al Xarxa de Mediació de Lloguer 
Social (XMLS).  
 

Diputació de Barcelona, en formulari facilitat, sol·licitarà als ens destinataris el 
lliurament d’aquella informació que consideri adient per a l’elaboració de la 
distribució del fons a l’exercici 2020 d’acord amb les actuacions practicades 
definides.  
 
La data límit per al seu lliurament serà el 31 d’octubre de 2019. 
 

c. Aportació Anual 
La quantia (euros) assignada a cadascun dels participants del fons de prestació 
és igual a la suma de la seves aportacions anuals base i variable tal que: 
AAE = ABE + AVE =  ABE + (BHE + CHE - ETE) 
 
Nota 
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AAE Aportació anual per ens  
ABE Aportació anual base per ens 
AVE Aportació anual variable per ens 
BHE Quantia de l’actuació Borsa d’Habitatge 
CHE Quantia de l’actuació Cessió d’Habitatge 
ETE  Quantia de l’actuació Estructura 

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de 539.380,92 euros. 

 
7. La recollida, tractament i gestió de les dades necessàries per a la gestió del fons 

de prestació es realitzarà d’acord amb el que disposa l’article 42 del règim del 
Catàleg. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la 
part expositiva del present dictamen: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR) 

Aj. Artés P0801000A 19/Y/265052 4.117,82 

Aj. Badalona P0801500J 19/Y/265051 10.897,94 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/265050 7.290,38 

Aj. Berga P0802200F 19/Y/265049 5.486,59 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/265048 5.486,59 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR) 

Aj. Calella P0803500H 19/Y/265047 5.486,59 

Aj. Cardona P0804600E 19/Y/265046 5.486,59 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 19/Y/265045 9.069,07 

Aj. Castellbisbal P0805300A 19/Y/265002 6.825,21 

Aj. Castelldefels P0805500F 19/Y/265044 9.094,16 

Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 19/Y/265001 11.312,95 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 19/Y/265043 8.179,17 

Aj. El Masnou P0811700D 19/Y/265042 7.290,37 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 19/Y/265041 11.312,95 

Aj. Esplugues de Llobregat P0807600B 19/Y/265040 7.290,38 

Aj. Gavà P0808800G 19/Y/265039 9.069,08 

Aj. Granollers P0809500B 19/Y/265038 9.094,16 

Aj. Igualada P0810100H 19/Y/265037 7.290,38 

Aj. L’Hospitalet de Llobregat P0810000J 19/Y/265036 10.897,94 

Aj. La Llagosta P0810400B 19/Y/265035 5.456,44 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 19/Y/265034 6.825,21 

Aj. Manresa P0811200E 19/Y/265033 10.897,94 

Aj. Martorell P0811300C 19/Y/265032 9.069,08 

Aj. Mataró P0812000H 19/Y/265031 10.897,94 

Aj. Molins de Rei P0812200D 19/Y/265030 9.069,08 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/265029 9.094,16 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/265028 7.290,38 

Aj. Montornès del Vallès P0813500F 19/Y/265027 4.117,82 

Aj. Olesa de Montserrat P0814600C 19/Y/265026 7.290,37 

Aj. Parets del Vallès P0815800H 19/Y/265025 5.486,59 

Aj. Ripollet P0817900D 19/Y/265024 5.471,61 

Aj. Rubí P0818300F 19/Y/265023 10.897,94 

Aj. Sabadell P0818600I 19/Y/265022 10.897,94 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 19/Y/265021 7.290,38 

Aj. Sant Andreu de la Barca P0819500J 19/Y/265020 7.290,38 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 19/Y/265019 10.897,94 

Aj. Sant Celoni P0820100F 19/Y/265018 9.094,16 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 19/Y/265017 10.897,94 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 19/Y/265016 9.069,08 

Aj. Sant Joan Despí P0821600D 19/Y/265015 7.290,38 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 19/Y/265014 4.117,82 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 19/Y/265013 5.486,59 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 19/Y/265012 10.897,94 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/265011 7.290,38 

Aj. Sitges P0827000A 19/Y/265010 7.250,31 

Aj. Terrassa P0827900B 19/Y/265009 13.556,81 

Aj. Tordera P0828400B 19/Y/265008 5.486,59 

Aj. Torelló P0828500I 19/Y/265007 5.486,59 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR) 

Aj. Vic P0829900J 19/Y/265006 9.069,08 

Aj. Viladecans P0830200B 19/Y/265005 11.312,95 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 19/Y/265004 9.069,08 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/265003 9.094,16 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 19/Y/265000 9.094,16 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 19/Y/264999 10.897,94 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 19/Y/264998 11.312,95 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 19/Y/264997 10.838,04 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 19/Y/264996 10.838,04 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 19/Y/264995 7.290,37 

Consell Comarcal del Garraf P5800020I 19/Y/264994 9.094,16 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 19/Y/264993 10.897,94 

Consell Comarcal del 
Moianès 

P0800317J 19/Y/264992 5.486,59 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 19/Y/264991 9.094,16 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 19/Y/264990 13.556,81 

Mancomunitat de la Plana P0800024B 19/Y/264989 7.290,38 

 
Segon. APROVAR d’acord amb la distribució econòmica disposada en l’apartat 
primer, la redistribució del crèdit de la quantia total assignada a l’anualitat 2019, de 
conformitat amb la naturalesa i tipologia dels ens destinataris, en el sentit següent:  
 
a) Reduir, de la quantitat total de 539.380,92 euros, corresponent a l’aplicació 

pressupostària G/50300/15100/46281 de l’exercici 2019, efectuant-se aquesta 
reducció en un import de 115.691,54 euros. 

 
b) Incrementar en 108.401,16 euros l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46581 

de l’exercici 2019. 
 
c) Incrementar en 7.290,38 euros l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46381 de 

l’exercici 2019. 
 

Núm. 
d'expedient 

Aplicació 
Pressupostària 

Import 
inicial € 

Import a 
modificar 

Ajustament de 
Valor € 

Import final 
€ 

Ajustament 
de Valor 
 

2018/0020095 G/50300/15100/46281 539.380,92  -115.691,54  423.689,38  1902900077 

2018/0020095 G/50300/15100/46581 0,00 108.401,16 108.401,16 --- 

2018/0020095 G/50300/15100/46381 0,00 7.290,38 7.290,38 --- 

 

Import total 539.380,92   539.380,92 
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Tot i això sense que la redistribució de crèdit comporti un increment del pressupost 
inicial assignat a l’anualitat 2019. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa per un import de quatre-cents vint-i-tres mil sis-cents 
vuitanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (423.689,38 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/46281, un import de cent vuit mil quatre-cents un euros 
amb setze cèntims (108.401,16 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/46581, i un import de set mil dos-cents noranta euros amb trenta-vuit 
cèntims (7.290,38 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50300/15100/46381, les 
tres del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona, disposició de despesa 
que opera en el sentit següent: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Aj. Artés P0801000A 19/Y/265052 4.117,82 1903000419 1 

Aj. Badalona P0801500J 19/Y/265051 10.897,94 1903000419 2 

Aj. Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/265050 7.290,38 1903000419 3 

Aj. Berga P0802200F 19/Y/265049 5.486,59 1903000419 4 

Aj. Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/265048 5.486,59 1903000419 5 

Aj. Calella P0803500H 19/Y/265047 5.486,59 1903000419 6 

Aj. Cardona P0804600E 19/Y/265046 5.486,59 1903000419 7 

Aj. Castellar del Vallès P0805000G 19/Y/265045 9.069,07 1903000419 8 

Aj. Castellbisbal P0805300A 19/Y/265002 6.825,21 1903000419 9 

Aj. Castelldefels P0805500F 19/Y/265044 9.094,16 1903000419 10 

Aj. Cerdanyola del Vallès P0826600I 19/Y/265001 11.312,95 1903000419 11 

Aj. Cornellà de Llobregat P0807200A 19/Y/265043 8.179,17 1903000419 12 

Aj. El Masnou P0811700D 19/Y/265042 7.290,37 1903000419 13 

Aj. El Prat de Llobregat P0816800G 19/Y/265041 11.312,95 1903000419 14 

Aj. Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 19/Y/265040 7.290,38 1903000419 15 

Aj. Gavà P0808800G 19/Y/265039 9.069,08 1903000419 16 

Aj. Granollers P0809500B 19/Y/265038 9.094,16 1903000419 17 

Aj. Igualada P0810100H 19/Y/265037 7.290,38 1903000419 18 

Aj. L’Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 19/Y/265036 10.897,94 1903000419 19 

Aj. La Llagosta P0810400B 19/Y/265035 5.456,44 1903000419 20 

Aj. Malgrat de Mar P0810900A 19/Y/265034 6.825,21 1903000419 21 

Aj. Manresa P0811200E 19/Y/265033 10.897,94 1903000419 22 

Aj. Martorell P0811300C 19/Y/265032 9.069,08 1903000419 23 

Aj. Mataró P0812000H 19/Y/265031 10.897,94 1903000419 24 

Aj. Molins de Rei P0812200D 19/Y/265030 9.069,08 1903000419 25 

Aj. Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/265029 9.094,16 1903000419 26 

Aj. Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/265028 7.290,38 1903000419 27 

Aj. Montornès del Vallès P0813500F 19/Y/265027 4.117,82 1903000419 28 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Aj. Olesa de Montserrat P0814600C 19/Y/265026 7.290,37 1903000419 29 

Aj. Parets del Vallès P0815800H 19/Y/265025 5.486,59 1903000419 30 

Aj. Ripollet P0817900D 19/Y/265024 5.471,61 1903000419 31 

Aj. Rubí P0818300F 19/Y/265023 10.897,94 1903000419 32 

Aj. Sabadell P0818600I 19/Y/265022 10.897,94 1903000419 33 

Aj. Sant Adrià de Besòs P0819300E 19/Y/265021 7.290,38 1903000419 34 

Aj. Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 19/Y/265020 7.290,38 1903000419 35 

Aj. Sant Boi de Llobregat P0819900B 19/Y/265019 10.897,94 1903000419 36 

Aj. Sant Celoni P0820100F 19/Y/265018 9.094,16 1903000419 37 

Aj. Sant Cugat del Vallès P0820400J 19/Y/265017 10.897,94 1903000419 38 

Aj. Sant Feliu de Llobregat P0821000G 19/Y/265016 9.069,08 1903000419 39 

Aj. Sant Joan Despí P0821600D 19/Y/265015 7.290,38 1903000419 40 

Aj. Sant Quirze del Vallès P0823800H 19/Y/265014 4.117,82 1903000419 41 

Aj. Sant Sadurní d’Anoia P0824000D 19/Y/265013 5.486,59 1903000419 42 

Aj. Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 19/Y/265012 10.897,94 1903000419 43 

Aj. Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/265011 7.290,38 1903000419 44 

Aj. Sitges P0827000A 19/Y/265010 7.250,31 1903000419 45 

Aj. Terrassa P0827900B 19/Y/265009 13.556,81 1903000419 46 

Aj. Tordera P0828400B 19/Y/265008 5.486,59 1903000419 47 

Aj. Torelló P0828500I 19/Y/265007 5.486,59 1903000419 48 

Aj. Vic P0829900J 19/Y/265006 9.069,08 1903000419 49 

Aj. Viladecans P0830200B 19/Y/265005 11.312,95 1903000419 50 

Aj. Vilafranca del Penedès P0830600C 19/Y/265004 9.069,08 1903000419 51 

Aj. Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/265003 9.094,16 1903000419 52 

Consell Comarcal 
d’Osona 

P5800015I 19/Y/265000 9.094,16 

Operació comptable 
condicionada a la 

comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal de 
l’Anoia 

P5800006H 19/Y/264999 10.897,94 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 19/Y/264998 11.312,95 

Consell Comarcal del 
Bages 

P5800009B 19/Y/264997 10.838,04 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 19/Y/264996 10.838,04 

Consell Comarcal del 
Berguedà 

P0800015J 19/Y/264995 7.290,37 

Consell Comarcal del 
Garraf 

P5800020I 19/Y/264994 9.094,16 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 19/Y/264993 10.897,94 

Consell Comarcal del P0800317J 19/Y/264992 5.486,59 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 

Import 
concedit 

total 
(EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Moianès 

Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

P5800007F 19/Y/264991 9.094,16 

Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 

P5800010J 19/Y/264990 13.556,81 

Mancomunitat de la Plana P0800024B 19/Y/264989 7.290,38 

 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
La no justificació, dins els terminis conferits, sense la concurrència de causa 
justificada, es podrà tenir present en la valoració del suport econòmic 
d’aquest fons en convocatòries successives. 
 

2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 
despeses dels ens destinataris. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. 

A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb 
la modalitat d’execució. 

 
La justificació haurà d’anar acompanyada del formulari associat C4-048-19 
degudament complimentat. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, 

així com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de 
signatura i presentació de justificacions. 
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2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 
cal especificar el percentatge d’imputació. 

 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

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

 

2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.9. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

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

 
2.10. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 

2.11. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona i d’altres administracions. 

 
2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. 
Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui 
un ens instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.13. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de 

les actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb 
indicació de l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.14. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
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b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 
 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

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

 
4.2. Durant l’any 2019, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al deu per cent de la quantia del fons, el centre gestor, 
d’ofici, destinarà les quantitats alliberades com a conseqüència d’aquestes 
renúncies a incrementar les concessions dels ens que les han acceptat. El 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
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quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 

presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 

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

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució del contracte administratiu especial per a la prestació del servei de 
restauració a l’equipament Casanova del Castell, situat al parc del Castell de 
Montesquiu. (exp. 2011/9348).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Atès que per acord de la Junta de Govern, núm. 599/12, de data 11 d’octubre de 
2012, es va adjudicar el contracte administratiu especial per a la prestació del servei 
de restauració a l’equipament Casanova del Castell, situat al parc del Castell de 
Montesquiu, a l’empresa Casa Nova del Castell, SCP. 
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Atès que la durada inicial del contracte finalitza el 5 de novembre de 2022 i que el plec 
de clàusules administratives particulars que el regula preveu la possibilitat de 
pròrrogues expresses, fins a 2 anys més, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de 12 anys. 
 
Atès que l’objecte del contracte administratiu especial es concreta, en essència, en: 
oferir un servei de restauració obert al públic en general i als participants de les 
jornades i seminaris que organitza el Centre de Recursos Culturals; incorporar 
procediments de control de qualitat del servei, amb un seguiment de la satisfacció dels 
usuaris i millora continuada així com en donar suport a les activitats organitzades per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals amb una comunicació permanent i periòdica amb 
la direcció del Parc.  
 
Atès que amb registre general d’entrada d’aquesta corporació de data 13 de juliol de 
2018, el Sr. Pere Bernet Casas en nom i representació de l’empresa Casa Nova del 
Castell SCP, amb CIF núm. J-63837827, ha sol·licitat l’extinció anticipada del referit 
contracte. 
 
Atès que les raons que justifiquen l’extinció del contracte per renúncia del contractista, 
s’acrediten en compareixença subscrita en data 19 de novembre de 2018 pel 
contractista, Sr. Pere Bernet Casas en representació de l’empresa Casa Nova del 
Castell, SCP, i la Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, la Sra. Joana Barber 
Rosada, en representació de l’Excma. Diputació de Barcelona. En aquesta 
compareixença es detallen les dificultats en la prestació dels serveis i l’escassa 
rentabilitat econòmica, posant-se de manifest el que es transcriu literalment a 
continuació: 

 
“(...) 
 

Per part del contractista 
 

I. Que durant tots els anys de vigència del referit contracte l’empresa Casa Nova del 
Castell SCP ha estat executant amb excel·lència i professionalitat el servei de 
restauració de l’equipament amb una oferta de menús, fonamentada en els productes 
de proximitat, i amb una bona relació qualitat/preu, així com la resta de serveis que són 
objecte d’aquest contracte. 

 
II. Que en tot moment, l’empresa contractista ha mantingut un bon estat general de les 

instal·lacions amb un correcte manteniment i conservació. 
 

III. Que del servei de restauració, ha percebut, tal com preveu el contracte administratiu 
especial, els preus de les vendes realitzades i que, com a contraprestació econòmica, 
ha justificat correctament l’import que correspon a les inversions compromeses durant 
el període de la contractació fins a la data de la signatura de la present compareixença. 
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IV. Que malgrat els esforços realitzats pel contractista per tal d’aconseguir una gestió 
econòmica eficaç i equilibrada de l’equipament, això no ha estat possible i el contracte 
s’ha mantingut deficitari econòmicament, circumstància coneguda darrerament per la 
Diputació de Barcelona. 

 
V. Que el manteniment de la situació deficitària afecta el compte de resultats de 

l’explotació i resulta, per tant, inassumible pel contractista, més tenint en compte la gran 
competència que hi ha actualment dins del sector i el compromís establert en les 
condicions dels plecs del contracte que obliga a una oferta de menús econòmica i, 
tanmateix, amb productes de proximitat que encareixen significativament el seus 
costos. 
 

Per part de la Diputació de Barcelona,  
 

I. Que reconeix les tasques i l’esforç realitzats per l’empresa contractista i fa una 
valoració molt positiva de la gestió de l’equipament durant els anys de funcionament 
que ha comportat la dinamització i popularització de les instal·lacions, del castell i 
indirectament del conjunt del parc. 

 
II. Que ha constatat les dificultats exposades per l’empresa contractista. 

 
III. Que confirma que l’empresa contractista ha assolit els objectius previstos fins a la data 

en relació al bon funcionament de l’equipament que ha permès disposar d’un servei de 
restauració per als visitants del parc i per als participants de les jornades i seminaris 
que organitza el Centre de Recursos Culturals. 

 
IV. Que, tanmateix, el manteniment de la situació de dèficit en la gestió de l’equipament 

suposa un seriós obstacle per a la correcta prestació dels serveis que s’hi realitzen i, 
per tant, raons de força major sobrevingudes comporten la impossibilitat d’executar la 
prestació en els termes inicialment pactats d’acord amb el supòsit previst en l’article 
223.g) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (a partir d’ara, TRLCSP) i la clàusula 
1.19) del plec de clàusules administratives particulars que regula l’esmentat contracte. 

 
V. Que davant el perjudici que podria suposar continuar amb el contracte administratiu 

especial amb les condicions actuals, es considera inviable seguir prestant els serveis 
amb la qualitat deguda i en els termes inicialment pactats per causa imputable al 
contractista, i, per tant, cal procedir a la resolució contractual i al retorn de la garantia 
definitiva sense que procedeixi la reclamació de cap dany ni perjudici per part d’aquesta 
corporació al no concórrer culpa del contractista atesa la vulnerabilitat del mercat de la 
restauració en un àmbit tan singular i complexa, i les condicions conjunturals de crisis 
econòmica que ha patit el sector durant els darrers anys. 

 
VI. Que les inversions realitzades en l’equipament compleixen amb les línies d’inversió 

detallades en la clàusula 3.2.c) del plec de clàusules administratives particulars i 
l’import establert en el contracte, i, en conseqüència, es consideren saldats i quitis per 
tot tipus de conceptes, comprometent-se i renunciant expressament a res més demanar 
ni reclamar per la resolució d’aquesta contractació.(....)” 
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Atès que en data 16 de juliol de 2012 es va constituir a la Tresoreria d’aquesta 
corporació la garantia definitiva per un import de 1.000 €, mitjançant efectiu segons 
consta en el rebut acreditatiu que correspon a l’assentament núm. 10000120702. 
 
Atès que l’article 102.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (a partir d’ara 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. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 31 de gener de 2019, mitjançant el qual es justifica, 
entre d’altres, la impossibilitat de continuar prestant els serveis amb la qualitat deguda, 
i que dita renúncia per part de l’empresa Casa Nova del Castell, SCP no comporta cap 
dany ni perjudici per a la Diputació de Barcelona al no concórrer culpa del contractista, 
procedint-se, en conseqüència, a la devolució de la garantia definitiva.  
 
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. 
 
Vist que la bona gestió de l’equipament en base a l’oferiment d’un servei de 
restauració òptim, que en aquests moments comença a trontollar per culpa de l’actual 
marc contractual, i vist que les raons apuntades en la compareixença són raons 
suficientment importants com per fer innecessària la permanència del contracte fins el 
5 de novembre de 2022. 
 

Atès, doncs, que es considera que s’han acreditat les raons que justifiquen la resolució 
per renúncia del contractista, i la seva adequació a la legalitat, d’acord amb el supòsit 
previst en l’article 223.g) del TRLCSP i la clàusula 1.19) del plec de clàusules 
administratives particulars que regula l’esmentat contracte. 
 

Atès que mitjançant l’esmentada compareixença de data 19 de novembre de 2018 i 
l’acta d’inventari del material de l’equipament signada per ambdues parts, s’ha efectuat 
el tràmit de verificació de les inversions realitzades i s’ha comprovat el correcte estat 
de les instal·lacions, béns, mobiliari i medis auxiliars de l’equipament objecte del 
contracte i, en conseqüència, les parts s’han considerat saldades i quíties per tot tipus 
de conceptes, comprometent-se i renunciant expressament a res més demanar ni 
reclamar per la resolució d’aquesta contractació. 
 

Atès que d’acord amb l’article 211.1 del TRLCSP, es va concedir audiència a 
l’empresa contractista Casa Nova del Castell, SCP que va donar la seva conformitat a 
la resolució proposada mitjançant la referida compareixença de data 19 de novembre 
de 2018 per la qual es proposa la renúncia del contractista del contracte administratiu 
especial per a la prestació del servei de restauració a l’equipament Casanova del 
Castell, situat al parc del Castell de Montesquiu. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

Atès que la secretaria general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre l’informe 
preceptiu als efectes del que estableix la disposició addicional segona, apartat 8 del 
TRLCSP, en concordança amb l’article 211.2 del mateix text legal. 
 
Vist l’apartat 3.1.c de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de 
9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi 
a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RESOLDRE anticipadament el contracte administratiu especial per a la 
prestació del servei de restauració a l’equipament Casanova del Castell, signat en data 
5 de novembre de 2012, i adjudicat per acord de la Junta de Govern, núm. 599/12, de 
data 11 d’octubre de 2012, per la impossibilitat de continuar executant el servei en els 
termes inicialment pactats en aplicació de l’article 223.g) del TRLCSP i d’acord amb la 
renúncia presentada pel Sr. Pedro Bernet Casas, amb NIF núm. ***6292**, actuant 
com a Administrador de la Societat Casa Nova del Castell SCP, amb CIF núm. J-
63837827, que resulta de la compareixença de data 19 de novembre de 2018, sense 
que procedeixi la reclamació de cap dany ni perjudici per cap de les parts. 
 
Segon. TORNAR a l’empresa Casa Nova del Castell SCP, amb CIF núm. J-63837827, 
la garantia definitiva, d’import 1.000 €, que va ser constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
corporació, en data 16 de juliol de 2012, mitjançant efectiu i que correspon a 
l’assentament núm. 10000120702. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’empresa Casa Nova del Castell SCP, als 
efectes escaients.” 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de l'acord marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
d'Educació de Barcelona per a l'acolliment dels alumnes d'educació secundària 
obligatòria en el Projecte de Servei Comunitari (exp. núm. 2019/571).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. El Consorci d’Educació de Barcelona es fa ressò de la necessitat de promoure entre 

l’alumnat el compromís cívic i el voluntariat i desenvolupa el Projecte de Servei 
Comunitari per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria, tal i com consta en el 
seu pla de treball en línia amb el Departament d’Ensenyament, com un instrument 
per desenvolupar la competència social i ciutadana. El Servei Comunitari 
desenvolupat amb metodologia d’aprenentatge servei, esdevé un model en el que 
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a 
l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i 
elaborar propostes per millorar-lo, promovent així l’educació en valors, el 
compromís cívic i el voluntariat. 

 
2. Tant el Consorci d’Educació de Barcelona com la Gerència de Serveis Residencials 

d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona volen afavorir la implementació del Projecte de Servei Comunitari entre 
els estudiants d’educació secundària obligatòria amb la finalitat que experimentin i 
protagonitzin, al llarg de la seva trajectòria escolar, accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat. 

 
3. La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, disposa al Recinte Mundet 
d’uns equipaments residencials per oferir serveis d’estades temporals a persones 
grans que tenen dependència d’un cuidador, per tal de donar suport a les seves 
famílies permetent-los un temps de descans. 

 
4. La Diputació de Barcelona mitjançant la Gerència de Serveis Residencials 

d’Estades Temporals i Respir està interessada a col·laborar amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona  per tal de dur a terme el Projecte de Servei Comunitari. 

 
5. La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona orienta el seu treball com un 
procés per a la millora social en el seu àmbit d’actuació. 

 
6. Tant la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, com el Consorci d’Educació 
de Barcelona comparteixen l'objectiu d'afavorir i promoure les relacions 
intergeneracionals a través de donar suport i acompanyar als usuaris en les 
activitats estimulatives que realitzen tant en les seves unitats de referència com en 
els tallers. Mitjançant aquest acompanyament en les activitats és pot afavorir 
l'intercanvi generacional. 
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Fonaments de dret 

 
1. Vist els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, els articles 108 a 112 i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que preveuen que les administracions públiques de Catalunya poden 
subscriure convenis amb altres administracions públiques, amb els organismes i 
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en 
l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitat d’interès 
comú. 

 
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha redactat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Vist que l’article 6.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, estableix que les Administracions públiques poden celebrar convenis amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat sempre que el seu objecte no 
estigui comprés en el dels contractes regulats per aquesta llei o en normes 
administratives especials. 

 
4. Vist l'apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

competències i d'atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 

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

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’acord marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci d’Educació de Barcelona per a l’acolliment dels alumnes d’educació 
secundària obligatòria en el Projecte de Servei Comunitari, d’acord amb la minuta que 
es transcriu a continuació: 

 
“ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA PER A L’ACOLLIMENT DELS ALUMNES 
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la vicepresidenta 2a. i presidenta delegada 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, i facultada d’acord amb 
la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i d'atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018; assistida per la secretària delegada, Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació núm.: 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, representat per  .............................................., 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................... 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
I. Que el Consorci d’Educació de Barcelona, es fa ressò de la necessitat de promoure entre 
l’alumnat el compromís cívic i el voluntariat i desenvolupa el Projecte de Servei Comunitari 
per a l’alumnat d’educació secundària obligatòria, tal i com consta en el seu pla de treball en 
línia amb el Departament d’Ensenyament, com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana. El Servei Comunitari desenvolupat amb metodologia 
d’aprenentatge servei, esdevé un model en el que l’aprenentatge millora el servei a la 
comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. El Servei Comunitari permet a l’alumnat 
analitzar el seu entorn i elaborar propostes per millorar-lo, promovent així l’educació en 
valors, el compromís cívic i el voluntariat. 
 
II. Que tant el Consorci d’Educació de Barcelona com la Gerència de Serveis Residencials 
d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona volen afavorir la implementació del Projecte de Servei Comunitari entre els 
estudiants d’educació secundària obligatòria amb la finalitat que experimentin i 
protagonitzin, al llarg de la seva trajectòria escolar, accions de compromís cívic, aprenguin 
en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. 
 
III. Que la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, disposa al Recinte Mundet d’uns 
equipaments residencials per oferir serveis d’estades temporals a persones grans que tenen 
dependència d’un cuidador, per tal de donar suport a les seves famílies permetent-los un 
temps de descans. 
 
IV. Que la Diputació de Barcelona mitjançant la Gerència de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir està interessada a col·laborar amb el Consorci d’Educació de Barcelona  
per tal de dur a terme el Projecte de Servei Comunitari. 
 
V. Que la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona orienta el seu treball com un procés 
per a la millora social en el seu àmbit d’actuació. 
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VI. Que tant la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, com el Consorci d’Educació de 
Barcelona comparteixen l'objectiu d'afavorir i promoure les relacions intergeneracionals a 
través de donar suport i acompanyar als usuaris en les activitats estimulatives que realitzen 
tant en les seves unitats de referència com en els tallers. Mitjançant aquest acompanyament 
en les activitats és pot afavorir l'intercanvi generacional. 
 
VII. Que la minuta del present Acord marc ha estat aprovada per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data .................  
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest Conveni, que es regirà pels següents pactes: 
 

PACTES 
 
Primer. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Consorci 
d’Educació de Barcelona i la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i 
Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, per a desenvolupar 
el Projecte de Servei Comunitari, que es concretarà en un document de compromís 
(s’adjunta com annex) que la Diputació de Barcelona signarà amb cada un dels centres 
educatius que realitzin el projecte.   
 
Segon. La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es compromet a participar en el 
disseny i la realització de les accions de difusió del Projecte de Servei Comunitari.  
 
Tercer. Els participants en el Projecte de Servei Comunitari seran alumnes de tercer i/o 
quart d’educació secundària obligatòria, degudament autoritzats pels pares, mares o 
tutors/es legals. L’alumnat podrà col·laborar amb la Gerència de Serveis Residencials 
d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, sense que aquesta col·laboració comporti més obligacions que les que consten 
en aquest conveni. L’alumnat no rebrà cap mena de retribució econòmica o contraprestació, 
ni assumirà responsabilitats pròpies de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. La Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona es compromet a: 

 

 Rebre la formació per desenvolupar el Projecte de Servei Comunitari. 

 Col·laborar en la concreció, seguiment i valoració del projecte. 

 Fer la formació inicial de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, que participi en el 
projecte, per al desenvolupament del servei Comunitari. 

 Col·laborar i coordinar-se amb els professionals dels centres educatius que actuïn com 
a responsables per tal d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

 Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 

Cinquè. El Consorci d’Educació de Barcelona es compromet a: 
 

 Dissenyar i planificar el projecte. 
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 Aportar els centres educatius que participin en el projecte. 

 Dissenyar, coordinar i assumir la formació a centres educatius, agents educatius i 
entitats implicades d’aquesta proposta educativa. 

 Fer el seguiment i la valoració de l’actuació. 

 Facilitar la coordinació entre els centres educatius i les entitats participants per tal 
d’obtenir el màxim d’efectivitat en les activitats. 

 Difondre les pràctiques de referència que es realitzin. 
 
Sisè. Totes les parts faran constar la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona en les actuacions objecte d’aquest conveni que es duguin a terme 
tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació. 
 
Setè. Per a la valoració i el seguiment de les actuacions objecte d’aquest conveni, el 
Consorci d’Educació de Barcelona i la Gerència de Serveis Residencials d’Estades 
Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
establiran una comissió de seguiment que es reunirà com a mínim un cop a l’any. 
 
Vuitè. Les parts implicades respectaran tot allò establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LPDGD). Així 
mateix es respectarà tot allò establert a la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig, de protecció 
civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Novè. Amb la subscripció del present Acord la Diputació de Barcelona no contreu cap 
obligació econòmica, ja que la realització de les pràctiques no implica relació laboral o de 
servei retribuït entre l’alumne i l’empresa i aquell està cobert per l’assegurança escolar. La 
signatura d’aquest Acord no suposa cap despesa per al Consorci d’Educació de Barcelona. 

 
Desè. El present Acord Marc serà vigent des de la seva signatura i fins al 31 de desembre 
de 2022, podent prorrogar-se per acord exprés de les parts, per un període de fins a 4 anys 
addicionals. En cas de pròrroga, les parts, podran introduir les modificacions que considerin 
escaients. 
 
Onzè. Seran causes de resolució d’aquest Acord: 

 
- Mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
- Denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
- Les generals establertes per la legislació vigent. 

 
Dotzè. Aquest Acord té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 40/2015, d’1 d’ 
octubre, de règim jurídic del sectorpPúblic, la Llei 26/2010, de 3 d’agost i la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, així 
com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i 
l’ordenament jurídic en general. 
 
Totes las qüestions litigioses derivades de la interpretació, desenvolupament, 
modificació, resolució i efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present Acord 
marc s’hauran d’intentar solucionar en el si de la Comissió de seguiment prevista en el 
present Acord marc. A manca d’acord d’aquesta Comissió, la jurisdicció contenciosa 
administrativa serà la competent per conèixer d’aquestes qüestions.  
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I, com a prova de conformitat, les dues parts signen aquest Acord marc. 

 
Annex 
 
Declaració de compromís per a la prestació del servei comunitari 

 
 
Dades de la Gerència  

 
Nom: Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona 

 
Nom i cognoms de la Gerent de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir 
 
 
 

 
Dades del centre 

 
Codi Nom 
 

Nom i cognoms del director/a del centre 
 

 
Dades generals del servei comunitari 

 
Nom del projecte 
 

 
Curs escolar Període en què s’executarà (data d’inici i de finalització) Horari 
 
 

Detall de les tasques que es desenvoluparan 
 
 

 
Mitjà de desplaçament a i des del recinte Mundet (mitjans propis de l’alumne/a i d’altres)  
 
 

 
Compromís 
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D’acord amb el conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i la Gerència de Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona, el director/a del centre i la gerent, es comprometen a portar a terme 
conjuntament el Projecte del servei comunitari per als alumnes d’educació secundària 
obligatòria, atès que comparteixen la voluntat de promoure projectes de col·laboració amb 
l’objectiu de fomentar entre els alumnes d’ESO accions de compromís cívic i d’exercici actiu 
de la ciutadania, i constaten que han acordat el següent: 
 
- El centre educatiu, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis Residencials 

d’Estades Temporals i Respir, elaborarà un pla de treball on constin els objectius i 
continguts de la prestació, la concreció de les persones referents d’ambdues parts, el 
calendari de reunions de coordinació, els documents de treball i els mecanismes de 
seguiment i control. 

 
- El centre i la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir de l’Àrea 

d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona elaboraran un protocol amb 
l’objectiu d’agilitzar la notificació mútua de les incidències que puguin afectar la prestació 
del servei. 

 
- A l’acabament de l’activitat el centre educatiu avaluarà els alumnes participants i elaborarà 

una memòria avaluadora del projecte (de la qual m’informarà al consell escolar). Per fer 
l’avaluació i la memòria, la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i 
Respir col·laborarà amb el centre i li facilitarà tota la informació necessària. 

 
- El centre educatiu i la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i Respir es 

comprometen a difondre i fer visibles les actuacions que es deriven de la prestació del 
servei comunitari. 

 
- Les parts implicades respectaran el que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i a la Llei 
orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge. 

 
La signatura d’aquest document de compromís no suposa cap despesa per al centre 
educatiu ni per a la Diputació de Barcelona. 

I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest 
document de compromís.  

 
 

Lloc i data 
 

 
 
Signatura del/de la director/a del centre Signatura de la Gerent de Serveis
 Residencials d’Estades Temporals i Respir” 
 

Segon.- NOTIFICAR els presents acords al Consorci d’Educació de Barcelona.” 
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21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de les concessions del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis 
Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019, per import total de 181.983 € (exp. núm. 
2018/20316).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 
3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 

fons de prestació, destacant els següents: 
 

a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.8.b). 

 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 

 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Supervisió d’equips de Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 
habitants”, consistent en una dotació econòmica que ha d'estar destinada 
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exclusivament a la contractació del servei de supervisió dels equips de serveis socials 

establert a l'article 45 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els seus 
destinataris són els ajuntaments de la demarcació de Barcelona majors de 20.000 
habitants. 

 
5. En l’informe emès en data 12 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent: 

 
El sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del 
fons parteix de criteris de gestió, tenint en compte el nombre de professionals 
que conformen les àrees bàsiques de serveis socials (treballadors/es i 
educadors/es socials) i partint de les dades recollides al 2017 del contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, afers socials i Famílies i els ajuntaments de 20.000 
habitants. 
 
La distribució del fons serà en funció dels grups de supervisió constituïts d'acord 
amb el nombre de treballadors i educadors socials que componen les àrees 
bàsiques (el nombre de professionals establirà quants grups es poden constituir). 
El nombre mínim de grups seria 1 i el màxim 7. 
 
La distribució és la següent: 

 

Barems segons nombre de professionals Nombre de grups a constituir 

1-12 1 

>12-24 2 

>24-36 3 

>36-48 4 

>48-60 5 

>60-75 6 

>75 7 

 
Es contempla una aportació mínima per cada ens local de 2.340 €, amb un 
increment de 1.491 € per cada grup addicional que es pugui constituir, fins a una 
quantitat màxima de 16.380 € per ens local. Aquestes quantitats venen 
determinades segons els costos de realització de les actuacions a executar, 
tenint en compte criteris d’eficiència en la gestió i l’equilibri territorial, i de tal 
forma que el repartiment permeti la màxima equitat sense extralimitar la quantia 
total del fons. 
 
La distribució de grups i la quantia econòmica assignada en funció dels grups a 
constituir seria la següent: 
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Grups Imports 

1 grup de supervisió  2.340 € 

2 grups de supervisió  3.831 € 

3 grups de supervisió  5.322 € 

4 grups de supervisió  6.813 € 

5 grups de supervisió  8.304 € 

6 grups de supervisió  9.795 € 

7 grups de supervisió  11.286 € 

 
D’acord al sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos 
del fons especificat i contemplant la participació dels 44 ajuntaments majors de 
20.000 habitants de la demarcació de Barcelona, excloent Barcelona ciutat, el 
fons quedaria repartit de la següent manera: 

 

Recurs Quantia concedida 

1 grup de supervisió per 18 ens locals 42.120 € 

2 grups de supervisió per 14 ens locals 53.634 € 

3 grups de supervisió per 6 ens locals  31.932 € 

4 grups de supervisió per 2 ens locals 13.626 € 

6 grups de supervisió per 3 ens locals 29.385 € 

7 grups de supervisió per 1 ens local 11.286 € 

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics de 
municipis de més de 20.000 habitants 

181.983 € 

 
La quantia total màxima amb què es dota el fons és de 181.983,00 € 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Supervisió d’equips de Serveis Socials Bàsics de municipis de més de 20.000 
habitants” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons 
especificat en la part expositiva del present dictamen: 
 

Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
Codi XGL 

Operació 
comptable 

Badalona  P0801500J 9.795 € 19/Y/265657 1903000382/1 

Barberà P0825200I 2.340 € 19/Y/265656 1903000382/2 

Castellar del Vallès  P0805000G 2.340 € 19/Y/265655 1903000382/3 

Castelldefels P0805500F 3.831 € 19/Y/265654 1903000382/4 

Cerdanyola  P0826600I 3.831 € 19/Y/265653 1903000382/5 

Cornellà de Llobregat P0807200A 5.322 € 19/Y/265652 1903000382/6 

Esparraguera P0807500D 2.340 € 19/Y/265651 1903000382/7 

Esplugues de Llobregat P0807600B 3.831 € 19/Y/265650 1903000382/8 

Gavà P0808800G 3.831 € 19/Y/265649 1903000382/9 

Granollers  P0809500B 3.831 € 19/Y/265648 1903000382/10 

Hospitalet de Llobregat P0810000J 11.286 € 19/Y/265647 1903000382/11 

Igualada  P0810100H 3.831 € 19/Y/265646 1903000382/12 

Manlleu P0811100G 2.340 € 19/Y/265645 1903000382/13 

Manresa P0811200E 5.322 € 19/Y/265644 1903000382/14 

Martorell P0811300C 2.340 € 19/Y/265643 1903000382/15 

Masnou, El  P0811700D 2.340 € 19/Y/265642 1903000382/16 

Mataró  P0812000H 6.813 € 19/Y/265641 1903000382/17 

Molins de Rei P0812200D 2.340 € 19/Y/265640 1903000382/18 

Mollet P0812300B 3.831 € 19/Y/265639 1903000382/19 

Montcada i Reixac P0812400J 2.340 € 19/Y/265638 1903000382/20 

Olesa de Montserrat P0814600C 2.340 € 19/Y/265637 1903000382/21 

Pineda de Mar P0816200J 2.340 € 19/Y/265636 1903000382/22 

Prat de Llobregat P0816800G 5.322 € 19/Y/265635 1903000382/23 

Premià de Mar P0817100A 2.340 € 19/Y/265634 1903000382/24 

Ripollet P0817900D 3.831 € 19/Y/265633 1903000382/25 

Rubí P0818300F 5.322 € 19/Y/265632 1903000382/26 

Sabadell  P0818600I 9.795 € 19/Y/265631 1903000382/27 

Sant Adrià Besos  P0819300E 3.831 € 19/Y/265630 1903000382/28 

Sant Andreu de la 
Barca  

P0819500J 2.340 € 19/Y/265629 1903000382/29 

Sant Boi de Llobregat  P0819900B 5.322 € 19/Y/265628 1903000382/30 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 5.322 € 19/Y/265627 1903000382/31 

Sant Feliu de Llobregat P0821000G 3.831 € 19/Y/265626 1903000382/32 

Sant Joan Despí P0821600D 2.340 € 19/Y/265625 1903000382/33 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
Codi XGL 

Operació 
comptable 

Sant Pere de Ribes P0823100C 2.340 € 19/Y/265624 1903000382/34 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 2.340 € 19/Y/265623 1903000382/35 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 6.813 € 19/Y/265622 1903000382/36 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 2.340 € 19/Y/265621 1903000382/37 

Sitges P0827000A 2.340 € 19/Y/265620 1903000382/38 

Terrassa  P0827900B 9.795 € 19/Y/265619 1903000382/39 

Vic   P0829900J 3.831 € 19/Y/265618 1903000382/40 

Viladecans  P0830200B 3.831 € 19/Y/265617 1903000382/41 

Vilafranca del Penedès  P0830600C 3.831 € 19/Y/265616 1903000382/42 

Vilanova i la Geltrú P0830800I 3.831 € 19/Y/265615 1903000382/43 

Vilassar de Mar P0821700B 2.340 € 19/Y/265614 1903000382/44 

 
Segon. DISPOSAR la despesa total de cent vuitanta-un mil nou-cents vuitanta-tres 
euros (181.983,00 €), a càrrec de l’aplicació G/60101/23100/46281 del pressupost de 
l’any 2019. 
 
Tercer. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació i desistiment 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins al 15 d’abril de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
s’entendrà que l’ens destinatari ha renunciat tàcitament al fons. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. L’acceptació 
parcial comportarà la conseqüent renúncia tàcita de la part de l’ajut no 
acceptada. 

 
1.3. El centre gestor, d’ofici, destinarà les quantitats alliberades com a 

conseqüència d’aquestes renúncies a incrementar les concessions dels ens 
que hagin acceptat íntegrament el fons i que els pertoqui més d’un grup de 
supervisió en funció del seu barem. La redistribució de les quantitats 
alliberades es farà augmentant l’import inicial de 1.491 € per grup (i mai per 
sobre dels 2.340 €) fins a esgotar la disponibilitat i segons els grups totals 
entre els que s’hagi de repartir. 

 
1.4. Els ens amb un sol grup de supervisió no es tenen en compte en aquest 

segon repartiment perquè ja compten amb una aportació (2.340 €) equivalent 
al màxim nombre d’hores (18 hores). Això no és així per a la resta, i el que 
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persegueix aquest segon repartiment, en cas de produir-se, és aproximar-se 
el més possible a l’aportació màxima per grup. 

 
1.5. L’acte de concessió dels imports renunciats s’haurà d’aprovar com a màxim 

un mes després de la data de finalització del termini d’acceptació. 
 
1.6. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits de l’acceptació 

electrònicament. 
 
1.7. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.8. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar també la 

documentació tècnica d’acord amb els requisits per a justificació del recurs 
en el que s’emmarca l’actuació (formulari associat C4-018). 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.8. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
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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. 

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

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

 
2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 

directes imputades. 
 
2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 

de Barcelona i d’altres administracions. 
 
2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de 
cada ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 
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2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 

 
2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat al perfeccionament del 
personal al servei de l’administració local, i degut que per al seu desenvolupament 
resulta necessària la contractació externa d’un/a professional expert, i ateses les 
dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, d’acord 
amb l’article 34.2 del règim del Catàleg, per tal de garantir la seva viabilitat: 
 

 S’estableix un pagament avançat del 50 % respecte de l’import concedit a 
cada ens beneficiari, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti l’acceptació 
expressa. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar 
prèvia presentació de la justificació de les despeses. 

 
4. Audiència i tancament 
 

4.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris perquè en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 
4.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 

presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
4.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
4.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
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4.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
4.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
de les concessions del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar 
Social" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, per import total 
de 10.994.996,09 € (exp. núm. 2018/20315).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 
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a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.8.b). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de serveis de l’any 2019 s’inclou el fons “Finançament de l’àmbit de 

Benestar Social”, gestionat pel Servei d’Acció Social i consistent en suport 
econòmic per al finançament de la prestació dels serveis socials bàsics 
(competència obligatòria) i per al desenvolupament de programes socials. Els seus 
destinataris són els Consells Comarcals i mancomunitats de municipis constituïts 
com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials i els Ajuntaments de 
municipis de la demarcació de Barcelona, de fins a 300.000 habitants. 

 
5. En informe emès pel Servei d’Acció Social en data 12 de febrer de 2019 s’ha 

deixat constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els 
recursos del fons. Aquest sistema és el següent:  

 

 Els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a l’àmbit de 
Benestar Social calculada en base tram poblacional, corresponent al municipi, 
prenent com a referència el padró municipal d’habitants (dades oficials, INE) 
d‘1 de gener de 2018. 

 

 Per a garantir la dotació econòmica de les Àrees Bàsiques Supramunicipals, a 
més de la població (padró municipal d’habitants, INE 2018) també es té en 
compte la superfície total (suma de la superfície de tots els municipis que 
conformen cada Àrea Bàsica Supramunicipal) i el nombre de municipis menor 
de 20.000 habitants que conformen cada Àrea Bàsica Supramunicipal.  

 

 Pel que fa als Ajuntaments s’estableixen les següents ràtios en funció del tram 
poblacional del municipi: 

- 2,30 €/habitant per als municipis amb població igual o superior als 100.000 
habitants. 

- 2,37 €/habitant per als municipis de 20.000 a 99.999 habitants. 
- 2,86 €/habitant per als municipis de 10.000 a 19.999 habitants. 
- 3,49 €/habitant per als municipis menors de 10.000 habitants. 

 

 Cal aplicar una primera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi un mínim de 1.500 
euros a aquells Ajuntaments que, un cop aplicada la ràtio anterior, els 
correspongui un import inferior a 1.500 euros 
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 Cal aplicar una segona mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap Ajuntament 
destinatari pugui percebre un import inferior en més d’un 10 % respecte l’import 
concedit el 2018 per al fons de prestació “Finançament de l'àmbit de benestar 
social”. 

 

 Cal aplicar una tercera mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en 
fons de prestació als Ajuntaments, per la qual es garanteixi que cap municipi 
situat en un tram poblacional superior rebi menys ajut econòmic que qualsevol 
situat en un tram poblacional inferior. Per evitar-ho, a tots aquells que es 
trobessin en aquesta circumstància, se’ls aplicaria el mateix import assignat al 
primer municipi del tram immediatament inferior. 

 

 Pel que fa a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, s’estableixen les següents 
ràtios: 

- 0,18 €/habitant en funció de les dades poblacionals (INE a 1/1/ de 2018) 
- 25 €/km2 en funció de les dades de superfície resultants de sumar la 

superfície de tots els municipis que conformen l’Àrea Bàsica Supramunicipal 
(menors de 20.000 habitants). 

- 450 €/municipi en funció del la suma de nombre de municipis que conformen 
cada una de les Àrees Bàsiques Supramunicipals (menors de 20.000 
habitants). 

 

 Cal aplicar una mesura correctora en el càlcul dels ajuts consistents en fons de 
prestació a les Àrees Bàsiques Supramunicipals, per la qual es garanteixi un 
mínim de 35.000 euros a aquelles Àrees Bàsiques Supramunicipals que, un 
cop aplicada la ràtio anterior, els correspongui un import inferior a 35.000 
euros. 

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de 10.994.966,09 €. 
 
7. Com a mínim el 50 % de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials bàsics 

(serveis socials bàsics d'atenció social, servei d'atenció domiciliària, serveis 
residencials d’estada limitada, serveis de menjador social, serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial a infants i adolescents, prestacions econòmiques 
d'urgència social i serveis de distribució d’aliments o anàlegs). El 50 % restant es 
pot destinar a programes socials (vinculats a persones amb: drogodependències i 
altres addiccions; discapacitat; dependència; malaltia mental; a infància, 
adolescència en risc i les seves famílies; i a inclusió social). També a subvencionar 
entitats del tercer sector que desenvolupin programes socials en el municipi. 

 
8. Els ens destinataris podran subvencionar entitats del tercer sector social que 

desenvolupin programes o serveis relacionats amb drogodependències, persones 
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amb discapacitat, gent gran, infància i adolescència en risc, inclusió social o 
arranjament d'habitatges. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Finançament de l’àmbit de Benestar Social” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la participació de 
cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del present 
dictamen: 
 

AJUNTAMENTS 
DESTINATARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
01.01.2018 

IMPORT 
CONCEDIT 

2018 

IMPORT A 
CONCEDIR 

2019 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL 

Abrera P0800100J 12.334 35.605,44 € 35.275,24 € 1903000375/1 19/Y/265612 

Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 277 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/2 19/Y/265611 

Aiguafreda P0801400C 2.501 8.824,14 € 8.728,49 € 1903000375/3 19/Y/265610 

Alella P0800300F 9.764 33.783,75 € 34.076,36 € 1903000375/4 19/Y/265609 

Alpens P0800400D 273 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/5 19/Y/265608 

Ametlla del 
Vallès, L' 

P0800500A 8.496 29.371,68 € 29.651,04 € 1903000375/6 19/Y/265607 

Arenys de Mar P0800600I 15.533 44.259,84 € 44.424,38 € 1903000375/7 19/Y/265606 

Arenys de Munt P0800700G 8.838 30.635,28 € 30.844,62 € 1903000375/8 19/Y/265605 

Argençola P0800800E 219 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/9 19/Y/265604 

Argentona P0800900C 12.295 34.943,04 € 35.163,70 € 1903000375/10 19/Y/265603 

Artés P0801000A 5.648 19.603,35 € 19.711,52 € 1903000375/11 19/Y/265602 

Avià P0801100I 2.250 7.893,99 € 7.852,50 € 1903000375/12 19/Y/265601 

Avinyó P0801200G 2.250 7.862,40 € 7.852,50 € 1903000375/13 19/Y/265600 

Avinyonet del 
Penedès 

P0801300E 1.669 5.802,03 € 5.824,81 € 1903000375/14 19/Y/265599 
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AJUNTAMENTS 
DESTINATARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
01.01.2018 

IMPORT 
CONCEDIT 

2018 

IMPORT A 
CONCEDIR 

2019 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL 

Badalona P0801500J 217.741 500.767,36 € 500.804,30 € 1903000375/15 19/Y/265598 

Badia del Vallès P0831200A 13.417 38.782,08 € 38.372,62 € 1903000375/16 19/Y/265597 

Bagà P0801600H 2.152 7.542,99 € 7.510,48 € 1903000375/17 19/Y/265596 

Balenyà P0801700F 3.783 12.864,15 € 13.202,67 € 1903000375/18 19/Y/265595 

Balsareny P0801800D 3.205 11.372,40 € 11.185,45 € 1903000375/19 19/Y/265594 

Barberà del 
Vallès 

P0825200I 32.839 78.535,40 € 77.828,43 € 1903000375/20 19/Y/265593 

Begues P0802000J 6.961 23.973,30 € 24.293,89 € 1903000375/21 19/Y/265592 

Bellprat P0802100H 74 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/22 19/Y/265591 

Berga P0802200F 16.199 46.411,20 € 46.329,14 € 1903000375/23 19/Y/265590 

Bigues i Riells P0802300D 9.003 31.439,07 € 31.420,47 € 1903000375/24 19/Y/265589 

Borredà P0802400B 456 1.684,80 € 1.591,44 € 1903000375/25 19/Y/265588 

Bruc, El P0802500I 2.027 6.977,88 € 7.074,23 € 1903000375/26 19/Y/265587 

Brull, El P0802600G 257 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/27 19/Y/265586 

Cabanyes, Les P0802700E 965 3.323,97 € 3.367,85 € 1903000375/28 19/Y/265585 

Cabrera d'Anoia P0802800C 1.376 4.787,64 € 4.802,24 € 1903000375/29 19/Y/265584 

Cabrera de Mar P0802900A 4.664 16.124,94 € 16.277,36 € 1903000375/30 19/Y/265583 

Cabrils P0803000I 7.348 25.608,96 € 25.644,52 € 1903000375/31 19/Y/265582 

Calaf P0803100G 3.547 12.204,27 € 12.379,03 € 1903000375/32 19/Y/265581 

Calders P0803400A 946 3.376,62 € 3.301,54 € 1903000375/33 19/Y/265580 

Caldes de 
Montbui 

P0803300C 17.449 49.498,56 € 49.904,14 € 1903000375/34 19/Y/265579 

Caldes d'Estrac P0803200E 2.859 9.908,73 € 9.977,91 € 1903000375/35 19/Y/265578 

Calella P0803500H 18.728 53.225,28 € 53.562,08 € 1903000375/36 19/Y/265577 

Calldetenes P0822400H 2.497 8.585,46 € 8.714,53 € 1903000375/37 19/Y/265576 

Callús P0803700D 2.095 7.255,17 € 7.311,55 € 1903000375/38 19/Y/265575 

Calonge de 
Segarra 

P0803600F 191 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/39 19/Y/265574 

Campins P0803800B 515 1.747,98 € 1.797,35 € 1903000375/40 19/Y/265573 

Canet de Mar P0803900J 14.583 41.538,24 € 41.707,38 € 1903000375/41 19/Y/265572 

Canovelles P0804000H 16.317 46.497,60 € 46.666,62 € 1903000375/42 19/Y/265571 

Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 2.995 10.200,06 € 10.452,55 € 1903000375/43 19/Y/265570 

Canyelles P0804200D 4.481 15.401,88 € 15.638,69 € 1903000375/44 19/Y/265569 

Capellades P0804300B 5.211 18.339,75 € 18.186,39 € 1903000375/45 19/Y/265568 

Capolat P0804400J 96 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/46 19/Y/265567 

Cardedeu P0804500G 18.165 52.444,80 € 51.951,90 € 1903000375/47 19/Y/265566 

Cardona P0804600E 4.652 16.595,28 € 16.235,48 € 1903000375/48 19/Y/265565 

Carme P0804700C 783 2.776,41 € 2.732,67 € 1903000375/49 19/Y/265564 

Casserres P0804800A 1.572 5.465,07 € 5.486,28 € 1903000375/50 19/Y/265563 

Castell de 
l'Areny 

P0805600D 72 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/51 19/Y/265562 

Castellar de 
n'Hug 

P0805100E 165 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/52 19/Y/265561 

Castellar del Riu P0804900I 165 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/53 19/Y/265560 

Castellar del 
Vallès 

P0805000G 24.036 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000375/54 19/Y/265559 

Castellbell i el 
Vilar 

P0805200C 3.599 12.699,18 € 12.560,51 € 1903000375/55 19/Y/265558 

Castellbisbal P0805300A 12.332 35.415,36 € 35.269,52 € 1903000375/56 19/Y/265557 
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AJUNTAMENTS 
DESTINATARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
01.01.2018 

IMPORT 
CONCEDIT 

2018 

IMPORT A 
CONCEDIR 

2019 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL 

Castellcir P0805400I 728 2.537,73 € 2.540,72 € 1903000375/57 19/Y/265556 

Castelldefels P0805500F 66.375 157.630,06 € 157.308,75 € 1903000375/58 19/Y/265555 

Castellet i la 
Gornal 

P0805700B 2.247 7.837,83 € 7.842,03 € 1903000375/59 19/Y/265554 

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 156 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/60 19/Y/265553 

Castellfollit del 
Boix 

P0805800J 446 1.544,40 € 1.556,54 € 1903000375/61 19/Y/265552 

Castellgalí P0806000F 2.053 7.079,67 € 7.164,97 € 1903000375/62 19/Y/265551 

Castellnou de 
Bages 

P0806100D 1.319 4.573,53 € 4.603,31 € 1903000375/63 19/Y/265550 

Castellolí P0806200B 610 2.102,49 € 2.128,90 € 1903000375/64 19/Y/265549 

Castellterçol P0806300J 2.418 8.332,74 € 8.438,82 € 1903000375/65 19/Y/265548 

Castellví de la 
Marca 

P0806400H 1.534 5.454,54 € 5.353,66 € 1903000375/66 19/Y/265547 

Castellví de 
Rosanes 

P0806500E 1.865 6.409,26 € 6.508,85 € 1903000375/67 19/Y/265546 

Centelles P0806600C 7.423 26.033,67 € 25.906,27 € 1903000375/68 19/Y/265545 

Cercs P0826800E 1.152 4.092,66 € 4.020,48 € 1903000375/69 19/Y/265544 

Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 57.740 137.957,97 € 136.843,80 € 1903000375/70 19/Y/265543 

Cervelló P0806700A 8.970 31.270,59 € 31.305,30 € 1903000375/71 19/Y/265542 

Collbató P0806800I 4.458 15.422,94 € 15.558,42 € 1903000375/72 19/Y/265541 

Collsuspina P0806900G 339 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/73 19/Y/265540 

Copons P0807000E 306 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/74 19/Y/265539 

Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 14.643 41.584,32 € 41.878,98 € 1903000375/75 19/Y/265538 

Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 87.173 206.997,90 € 206.600,01 € 1903000375/76 19/Y/265537 

Cubelles P0807300I 14.992 42.379,20 € 42.877,12 € 1903000375/77 19/Y/265536 

Dosrius P0807400G 5.281 18.244,98 € 18.430,69 € 1903000375/78 19/Y/265535 

Esparreguera P0807500D 22.045 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000375/79 19/Y/265534 

Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 46.355 109.677,10 € 109.861,35 € 1903000375/80 19/Y/265533 

Espunyola, L' P0807700J 258 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/81 19/Y/265532 

Estany, L' P0807800H 393 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/82 19/Y/265531 

Figaró-
Montmany 

P0813300A 1.109 3.780,27 € 3.870,41 € 1903000375/83 19/Y/265530 

Fígols P0807900F 42 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/84 19/Y/265529 

Fogars de la 
Selva 

P0808100B 1.467 5.082,48 € 5.119,83 € 1903000375/85 19/Y/265528 

Fogars de 
Montclús 

P0808000D 466 1.607,58 € 1.626,34 € 1903000375/86 19/Y/265527 

Folgueroles P0808200J 2.276 8.065,98 € 7.943,24 € 1903000375/87 19/Y/265526 

Fonollosa P0808300H 1.439 4.956,12 € 5.022,11 € 1903000375/88 19/Y/265525 

Font-rubí P0808400F 1.354 4.766,58 € 4.725,46 € 1903000375/89 19/Y/265524 

Franqueses del 
Vallès, Les 

P0808500C 19.768 56.401,92 € 56.536,48 € 1903000375/90 19/Y/265523 

Gaià P0808900E 167 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/91 19/Y/265522 

Gallifa P0808600A 169 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/92 19/Y/265521 
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Garriga, La P0808700I 16.227 46.033,92 € 46.409,22 € 1903000375/93 19/Y/265520 

Gavà P0808800G 46.705 111.225,82 € 110.690,85 € 1903000375/94 19/Y/265519 

Gelida P0809000C 7.371 25.619,49 € 25.724,79 € 1903000375/95 19/Y/265518 

Gironella P0809100A 4.834 16.876,08 € 16.870,66 € 1903000375/96 19/Y/265517 

Gisclareny P0809200I 26 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/97 19/Y/265516 

Granada, La P0809300G 2.130 7.413,12 € 7.433,70 € 1903000375/98 19/Y/265515 

Granera P0809400E 80 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/99 19/Y/265514 

Granollers P0809500B 60.981 145.061,05 € 144.524,97 € 1903000375/100 19/Y/265513 

Gualba P0809600J 1.481 4.994,73 € 5.168,69 € 1903000375/101 19/Y/265512 

Guardiola de 
Berguedà 

P0809800F 887 3.173,04 € 3.095,63 € 1903000375/102 19/Y/265511 

Gurb P0809900D 2.654 9.182,16 € 9.262,46 € 1903000375/103 19/Y/265510 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 261.068 597.049,68 € 600.456,40 € 1903000375/104 19/Y/265509 

Hostalets de 
Pierola, Els 

P0816100B 2.930 10.182,51 € 10.225,70 € 1903000375/105 19/Y/265508 

Igualada P0810100H 39.540 93.965,24 € 93.709,80 € 1903000375/106 19/Y/265507 

Jorba P0810200F 841 2.888,73 € 2.935,09 € 1903000375/107 19/Y/265506 

L'Esquirol P0825400E 2.141 7.585,11 € 7.472,09 € 1903000375/108 19/Y/265505 

Llacuna, La P0810300D 863 3.029,13 € 3.011,87 € 1903000375/109 19/Y/265504 

Llagosta, La P0810400B 13.367 38.427,84 € 38.229,62 € 1903000375/110 19/Y/265503 

Lliçà d'Amunt P0810600G 15.111 43.007,04 € 43.217,46 € 1903000375/111 19/Y/265502 

Lliçà de Vall P0810700E 6.480 22.414,86 € 22.615,20 € 1903000375/112 19/Y/265501 

Llinars del Vallès P0810500I 9.838 34.218,99 € 34.334,62 € 1903000375/113 19/Y/265500 

Lluçà P0810800C 276 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/114 19/Y/265499 

Malgrat de Mar P0810900A 18.439 52.833,60 € 52.735,54 € 1903000375/115 19/Y/265498 

Malla P0811000I 271 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/116 19/Y/265497 

Manlleu P0811100G 20.194 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000375/117 19/Y/265496 

Manresa P0811200E 76.250 179.613,28 € 180.712,50 € 1903000375/118 19/Y/265495 

Marganell P0824200J 258 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/119 19/Y/265494 

Martorell P0811300C 27.850 66.157,59 € 66.004,50 € 1903000375/120 19/Y/265493 

Martorelles P0811400A 4.794 16.644,42 € 16.731,06 € 1903000375/121 19/Y/265492 

Masies de Roda, 
Les 

P0811500H 704 2.506,14 € 2.456,96 € 1903000375/122 19/Y/265491 

Masies de 
Voltregà, Les 

P0811600F 3.124 11.021,40 € 10.902,76 € 1903000375/123 19/Y/265490 

Masnou, El P0811700D 23.340 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000375/124 19/Y/265489 

Masquefa P0811800B 8.641 29.884,14 € 30.157,09 € 1903000375/125 19/Y/265488 

Matadepera P0811900J 9.291 32.242,86 € 32.425,59 € 1903000375/126 19/Y/265487 

Mataró P0812000H 126.988 292.614,64 € 292.072,40 € 1903000375/127 19/Y/265486 

Mediona P0812100F 2.331 7.901,01 € 8.135,19 € 1903000375/128 19/Y/265485 

Moià P0813700B 6.190 21.288,15 € 21.603,10 € 1903000375/129 19/Y/265484 

Molins de Rei P0812200D 25.687 60.925,88 € 60.878,19 € 1903000375/130 19/Y/265483 

Mollet del Vallès P0812300B 51.133 122.195,92 € 121.185,21 € 1903000375/131 19/Y/265482 

Monistrol de 
Calders 

P0812700C 677 2.376,27 € 2.362,73 € 1903000375/132 19/Y/265481 

Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 2.955 10.301,85 € 10.312,95 € 1903000375/133 19/Y/265480 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 35.599 83.800,57 € 84.369,63 € 1903000375/134 19/Y/265479 
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Montclar P0812900I 129 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/135 19/Y/265478 

Montesquiu P0813000G 968 3.369,60 € 3.378,32 € 1903000375/136 19/Y/265477 

Montgat P0812500G 11.819 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000375/137 19/Y/265476 

Montmajor P0813100E 465 1.611,09 € 1.622,85 € 1903000375/138 19/Y/265475 

Montmaneu P0813200C 154 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/139 19/Y/265474 

Montmeló P0813400I 8.784 30.705,48 € 30.656,16 € 1903000375/140 19/Y/265473 

Montornès del 
Vallès 

P0813500F 16.263 46.771,20 € 46.512,18 € 1903000375/141 19/Y/265472 

Montseny P0813600D 321 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/142 19/Y/265471 

Muntanyola P0812800A 620 2.151,63 € 2.163,80 € 1903000375/143 19/Y/265470 

Mura P0813800J 223 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/144 19/Y/265469 

Navarcles P0813900H 5.966 20.884,50 € 20.821,34 € 1903000375/145 19/Y/265468 

Navàs P0814000F 6.023 21.130,20 € 21.020,27 € 1903000375/146 19/Y/265467 

Nou de 
Berguedà, La 

P0814100D 160 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000375/147 19/Y/265466 

Òdena P0814200B 3.608 12.685,14 € 12.591,92 € 1903000375/148 19/Y/265465 

Olèrdola P0814400H 3.611 12.513,15 € 12.602,39 € 1903000375/149 19/Y/265464 

Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 1.787 6.086,34 € 6.236,63 € 1903000375/150 19/Y/265463 

Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 23.779 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000391/1 19/Y/265462 

Olivella P0814700A 3.729 12.829,05 € 13.014,21 € 1903000391/2 19/Y/265461 

Olost P0814800I 1.188 4.201,47 € 4.146,12 € 1903000391/3 19/Y/265460 

Olvan P0814300J 837 2.962,44 € 2.921,13 € 1903000391/4 19/Y/265459 

Orís P0814900G 310 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/5 19/Y/265458 

Oristà P0815000E 537 1.919,97 € 1.874,13 € 1903000391/6 19/Y/265457 

Orpí P0815100C 136 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/7 19/Y/265456 

Òrrius P0815200A 730 2.435,94 € 2.547,70 € 1903000391/8 19/Y/265455 

Pacs del 
Penedès 

P0815300I 908 3.166,02 € 3.168,92 € 1903000391/9 19/Y/265454 

Palafolls P0815400G 9.256 32.190,21 € 32.303,44 € 1903000391/10 19/Y/265453 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 14.636 42.122,88 € 41.858,96 € 1903000391/11 19/Y/265452 

Pallejà P0815600B 11.486 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000391/12 19/Y/265451 

Palma de 
Cervelló, La 

P5831301F 2.982 10.522,98 € 10.407,18 € 1903000391/13 19/Y/265450 

Papiol, El P0815700J 4.103 14.398,02 € 14.319,47 € 1903000391/14 19/Y/265449 

Parets del Vallès P0815800H 19.041 54.633,60 € 54.457,26 € 1903000391/15 19/Y/265448 

Perafita P0815900F 412 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/16 19/Y/265447 

Piera P0816000D 15.362 43.758,72 € 43.935,32 € 1903000391/17 19/Y/265446 

Pineda de Mar P0816200J 26.659 62.974,11 € 63.181,83 € 1903000391/18 19/Y/265445 

Pla del Penedès, 
El 

P0816300H 1.259 4.324,32 € 4.393,91 € 1903000391/19 19/Y/265444 

Pobla de 
Claramunt, La 

P0816400F 2.177 7.686,90 € 7.597,73 € 1903000391/20 19/Y/265443 

Pobla de Lillet, 
La 

P0816500C 1.101 3.850,47 € 3.842,49 € 1903000391/21 19/Y/265442 

Polinyà P0816600A 8.389 29.424,33 € 29.277,61 € 1903000391/22 19/Y/265441 

Pont de Vilomara 
i Rocafort, El 

P0818100J 3.801 13.316,94 € 13.265,49 € 1903000391/23 19/Y/265440 
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Pontons P0816700I 458 1.600,56 € 1.598,42 € 1903000391/24 19/Y/265439 

Prat de 
Llobregat, El 

P0816800G 64.132 152.713,83 € 151.992,84 € 1903000391/25 19/Y/265438 

Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 2.537 8.890,83 € 8.854,13 € 1903000391/26 19/Y/265437 

Prats de Rei, Els P0816900E 545 1.995,09 € 1.902,05 € 1903000391/27 19/Y/265436 

Premià de Dalt P0823000E 10.429 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000391/28 19/Y/265435 

Premià de Mar P0817100A 28.071 67.037,11 € 66.528,27 € 1903000391/29 19/Y/265434 

Puigdàlber P0817300G 518 1.776,06 € 1.807,82 € 1903000391/30 19/Y/265433 

Puig-reig P0817400E 4.094 14.341,86 € 14.288,06 € 1903000391/31 19/Y/265432 

Pujalt P0817500B 207 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/32 19/Y/265431 

Quar, La P0817600J 60 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/33 19/Y/265430 

Rajadell P0817700H 539 1.881,36 € 1.881,11 € 1903000391/34 19/Y/265429 

Rellinars P0817800F 747 2.579,85 € 2.607,03 € 1903000391/35 19/Y/265428 

Ripollet P0817900D 38.347 90.578,61 € 90.882,39 € 1903000391/36 19/Y/265427 

Roca del Vallès, 
La 

P0818000B 10.666 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000391/37 19/Y/265426 

Roda de Ter P0818200H 6.197 21.498,75 € 21.627,53 € 1903000391/38 19/Y/265425 

Rubí P0818300F 76.423 180.607,52 € 181.122,51 € 1903000391/39 19/Y/265424 

Rubió P0818400D 232 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/40 19/Y/265423 

Rupit i Pruit P0818500A 279 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/41 19/Y/265422 

Sabadell P0818600I 211.734 487.039,92 € 486.988,20 € 1903000391/42 19/Y/265421 

Sagàs P0818700G 161 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/43 19/Y/265420 

Saldes P0818900C 265 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/44 19/Y/265419 

Sallent P0819000A 6.636 23.144,94 € 23.159,64 € 1903000391/45 19/Y/265418 

Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 36.669 87.531,36 € 86.905,53 € 1903000391/46 19/Y/265417 

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 87 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/47 19/Y/265416 

Sant Andreu de 
la Barca 

P0819500J 27.332 65.254,17 € 64.776,84 € 1903000391/48 19/Y/265415 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 10.877 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000391/49 19/Y/265414 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 6.095 21.077,55 € 21.271,55 € 1903000391/50 19/Y/265413 

Sant Bartomeu 
del Grau 

P0819800D 840 3.011,58 € 2.931,60 € 1903000391/51 19/Y/265412 

Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 82.904 196.319,38 € 196.482,48 € 1903000391/52 19/Y/265411 

Sant Boi de 
Lluçanès 

P0820000H 532 1.807,65 € 1.856,68 € 1903000391/53 19/Y/265410 

Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 3.344 11.618,10 € 11.670,56 € 1903000391/54 19/Y/265409 

Sant Celoni P0820100F 17.754 50.653,44 € 50.776,44 € 1903000391/55 19/Y/265408 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 4.107 14.173,38 € 14.333,43 € 1903000391/56 19/Y/265407 

Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 90.664 213.943,24 € 214.873,68 € 1903000391/57 19/Y/265406 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 989 3.439,80 € 3.451,61 € 1903000391/58 19/Y/265405 
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Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 2.749 9.294,48 € 9.594,01 € 1903000391/59 19/Y/265404 

Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 7.800 26.921,70 € 27.222,00 € 1903000391/60 19/Y/265403 

Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I 6.184 21.217,95 € 21.582,16 € 1903000391/61 19/Y/265402 

Sant Feliu de 
Llobregat 

P0821000G 44.474 105.633,22 € 105.403,38 € 1903000391/62 19/Y/265401 

Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 600 2.127,06 € 2.094,00 € 1903000391/63 19/Y/265400 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 8.722 30.410,64 € 30.439,78 € 1903000391/64 19/Y/265399 

Sant Fruitós de 
Bages 

P0821200C 8.593 29.877,12 € 29.989,57 € 1903000391/65 19/Y/265398 

Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 3.475 12.120,03 € 12.127,75 € 1903000391/66 19/Y/265397 

Sant Iscle de 
Vallalta 

P0819200G 1.313 4.545,45 € 4.582,37 € 1903000391/67 19/Y/265396 

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 30 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/68 19/Y/265395 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 10.820 34.218,99 € 34.460,26 € 1903000391/69 19/Y/265394 

Sant Joan Despí P0821600D 34.084 80.956,47 € 80.779,08 € 1903000391/70 19/Y/265393 

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 244 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/71 19/Y/265392 

Sant Julià de 
Vilatorta 

P0821800J 3.096 10.884,51 € 10.805,04 € 1903000391/72 19/Y/265391 

Sant Just 
Desvern 

P0821900H 17.494 49.538,88 € 50.032,84 € 1903000391/73 19/Y/265390 

Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 2.598 8.939,97 € 9.067,02 € 1903000391/74 19/Y/265389 

Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 2.371 8.287,11 € 8.274,79 € 1903000391/75 19/Y/265388 

Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 113 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/76 19/Y/265387 

Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 1.131 3.948,75 € 3.947,19 € 1903000391/77 19/Y/265386 

Sant Martí de 
Tous 

P0822600C 1.206 4.197,96 € 4.208,94 € 1903000391/78 19/Y/265385 

Sant Martí 
Sarroca 

P0822700A 3.231 11.221,47 € 11.276,19 € 1903000391/79 19/Y/265384 

Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 344 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/80 19/Y/265383 

Sant Mateu de 
Bages 

P0822900G 600 2.144,61 € 2.094,00 € 1903000391/81 19/Y/265382 

Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 30.658 72.039,38 € 72.659,46 € 1903000391/82 19/Y/265381 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 2.338 8.223,93 € 8.159,62 € 1903000391/83 19/Y/265380 

Sant Pere de P0823300I 2.419 8.553,87 € 8.442,31 € 1903000391/84 19/Y/265379 
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Torelló 

Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 4.371 15.138,63 € 15.254,79 € 1903000391/85 19/Y/265378 

Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 155 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/86 19/Y/265377 

Sant Pol de Mar P0823500D 5.178 17.767,62 € 18.071,22 € 1903000391/87 19/Y/265376 

Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 2.179 7.616,70 € 7.604,71 € 1903000391/88 19/Y/265375 

Sant Quirze de 
Besora 

P0823700J 2.107 7.342,92 € 7.353,43 € 1903000391/89 19/Y/265374 

Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 19.939 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000391/90 19/Y/265373 

Sant Quirze 
Safaja 

P0823900F 637 2.200,77 € 2.223,13 € 1903000391/91 19/Y/265372 

Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 12.866 36.717,12 € 36.796,76 € 1903000391/92 19/Y/265371 

Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 79 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/93 19/Y/265370 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.168 10.975,77 € 11.056,32 € 1903000391/94 19/Y/265369 

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 9.274 32.643,00 € 32.366,26 € 1903000391/95 19/Y/265368 

Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 6.372 22.014,72 € 22.238,28 € 1903000391/96 19/Y/265367 

Sant Vicenç de 
Torelló 

P0826500A 2.014 7.012,98 € 7.028,86 € 1903000391/97 19/Y/265366 

Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 27.901 66.876,98 € 66.125,37 € 1903000391/98 19/Y/265365 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 187 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/99 19/Y/265364 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 8.179 28.367,82 € 28.544,71 € 1903000391/100 19/Y/265363 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 118.821 272.825,04 € 273.288,30 € 1903000391/101 19/Y/265362 

Santa Eugènia 
de Berga 

P0824600A 2.226 7.929,09 € 7.768,74 € 1903000391/102 19/Y/265361 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1.309 4.524,39 € 4.568,41 € 1903000391/103 19/Y/265360 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 7.192 25.005,24 € 25.100,08 € 1903000391/104 19/Y/265359 

Santa Fe del 
Penedès 

P0824900E 379 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/105 19/Y/265358 

Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 9.874 34.215,48 € 34.460,26 € 1903000391/106 19/Y/265357 

Santa Margarida 
i els Monjos 

P0825100A 7.503 26.254,80 € 26.185,47 € 1903000391/107 19/Y/265356 

Santa Maria de 
Besora 

P0825300G 143 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/108 19/Y/265355 

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 882 3.011,58 € 3.078,18 € 1903000391/109 19/Y/265354 
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AJUNTAMENTS 
DESTINATARIS 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
01.01.2018 

IMPORT 
CONCEDIT 

2018 

IMPORT A 
CONCEDIR 

2019 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL 

Santa Maria de 
Merlès 

P0825500B 183 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/110 19/Y/265353 

Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 128 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/111 19/Y/265352 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.325 32.593,86 € 32.544,25 € 1903000391/112 19/Y/265351 

Santa Maria 
d'Oló 

P0825800F 1.024 3.615,30 € 3.573,76 € 1903000391/113 19/Y/265350 

Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 25.705 61.121,86 € 60.920,85 € 1903000391/114 19/Y/265349 

Santa Susanna P0826100J 3.381 11.765,52 € 11.799,69 € 1903000391/115 19/Y/265348 

Santpedor P0819100I 7.532 26.310,96 € 26.286,68 € 1903000391/116 19/Y/265347 

Sentmenat P0826700G 8.957 30.951,18 € 31.259,93 € 1903000391/117 19/Y/265346 

Seva P0826900C 3.472 12.113,01 € 12.117,28 € 1903000391/118 19/Y/265345 

Sitges P0827000A 28.969 68.179,53 € 68.656,53 € 1903000391/119 19/Y/265344 

Sobremunt P0827100I 79 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/120 19/Y/265343 

Sora P0827200G 205 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/121 19/Y/265342 

Subirats P0827300E 3.025 10.575,63 € 10.557,25 € 1903000391/122 19/Y/265341 

Súria P0827400C 5.895 20.747,61 € 20.573,55 € 1903000391/123 19/Y/265340 

Tagamanent P0827600H 333 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/124 19/Y/265339 

Talamanca P0827700F 202 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/125 19/Y/265338 

Taradell P0827800D 6.412 22.267,44 € 22.377,88 € 1903000391/126 19/Y/265337 

Tavèrnoles P0827500J 320 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/127 19/Y/265336 

Tavertet P0828000J 111 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/128 19/Y/265335 

Teià P0828100H 6.312 22.228,83 € 22.028,88 € 1903000391/129 19/Y/265334 

Terrassa P0827900B 218.535 502.112,96 € 502.630,50 € 1903000391/130 19/Y/265333 

Tiana P0828200F 8.709 30.343,95 € 30.394,41 € 1903000391/131 19/Y/265332 

Tona P0828300D 8.131 28.480,14 € 28.377,19 € 1903000391/132 19/Y/265331 

Tordera P0828400B 16.937 47.914,56 € 48.439,82 € 1903000391/133 19/Y/265330 

Torelló P0828500I 14.172 40.305,60 € 40.531,92 € 1903000391/134 19/Y/265329 

Torre de 
Claramunt, La 

P0828600G 3.716 13.011,57 € 12.968,84 € 1903000391/135 19/Y/265328 

Torrelavit P0828700E 1.430 4.914,00 € 4.990,70 € 1903000391/136 19/Y/265327 

Torrelles de Foix P0828800C 2.281 7.872,93 € 7.960,69 € 1903000391/137 19/Y/265326 

Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 5.945 20.884,50 € 20.748,05 € 1903000391/138 19/Y/265325 

Ullastrell P0829000I 2.069 7.209,54 € 7.220,81 € 1903000391/139 19/Y/265324 

Vacarisses P0829100G 6.486 22.211,28 € 22.636,14 € 1903000391/140 19/Y/265323 

Vallbona d'Anoia P0829200E 1.399 4.956,12 € 4.882,51 € 1903000391/141 19/Y/265322 

Vallcebre P0829300C 246 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/142 19/Y/265321 

Vallgorguina P0829500H 2.854 9.789,39 € 9.960,46 € 1903000391/143 19/Y/265320 

Vallirana P0829600F 14.877 42.577,92 € 42.548,22 € 1903000391/144 19/Y/265319 

Vallromanes P0829700D 2.530 8.824,14 € 8.829,70 € 1903000391/145 19/Y/265318 

Veciana P0829800B 170 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/146 19/Y/265317 

Vic P0829900J 45.040 105.073,96 € 106.744,80 € 1903000391/147 19/Y/265316 

Vilada P0830000F 430 1.500,00 € 1.500,70 € 1903000391/148 19/Y/265315 

Viladecans P0830200B 66.168 157.723,27 € 156.818,16 € 1903000391/149 19/Y/265314 

Viladecavalls P0830100D 7.480 25.945,92 € 26.105,20 € 1903000391/150 19/Y/265313 

Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 40.055 94.481,48 € 94.930,35 € 1903000391/151 19/Y/265312 
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OPERACIÓ 
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Vilalba Sasserra P0830700A 688 2.421,90 € 2.401,12 € 1903000391/152 19/Y/265311 

Vilanova de Sau P0830400H 308 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/153 19/Y/265310 

Vilanova del 
Camí 

P0830300J 12.361 35.516,16 € 35.352,46 € 1903000391/154 19/Y/265309 

Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 5.339 18.550,35 € 18.633,11 € 1903000391/155 19/Y/265308 

Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 66.274 157.924,03 € 157.069,38 € 1903000391/156 19/Y/265307 

Vilassar de Dalt P0821300A 9.013 31.453,11 € 31.455,37 € 1903000391/157 19/Y/265306 

Vilassar de Mar P0821700B 20.764 57.216,96 € 57.025,54 € 1903000391/158 19/Y/265305 

Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 1.106 3.839,94 € 3.859,94 € 1903000391/159 19/Y/265304 

Viver i Serrateix P0830900G 164 1.500,00 € 1.500,00 € 1903000391/160 19/Y/265303 

 
ÀREES 

BÀSIQUES 
SUPRAMUNIC. 

DESTINATÀRIES 

NIF 
Núm. 

HABITANTS 
Superfície 

(km2) 

Municipis 
<20.000 

hab. 

IMPORT 
CONCEDIT 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

CODI XGL 

C.C. ALT 
PENEDÈS 

P5800013D 68.067 572,8 26 38.272,06 € 1903000391/161 19/Y/265302 

C.C. ANOIA P5800006H 79.549 858,2 32 50.173,82 € 1903000391/162 19/Y/265301 

C.C. BAGES P5800009B 100.235 1.050,50 29 57.354,80 € 1903000391/163 19/Y/265300 

C.C. BAIX 
LLOBREGAT 

P5800011H 126.204 252,2 15 35.771,72 € 1903000391/164 19/Y/265299 

C.C. BERGUEDÀ P0800015J 38.895 1.118,80 30 48.471,10 € 1903000391/165 19/Y/265298 

C.C. GARRAF P5800020I 23.202 94,5 3 35.000,00 € 1903000391/166 19/Y/265297 

MANCOMUNITAT 
INTERMPAL LA 

PLANA 
P0800024B 27.662 233 10 35.000,00 € 

 Condicionat a la 
modificació de 

crèdit i a la 
comptabilització 
del ajustament 

de valor  

19/Y/265296 

C.C. MARESME P5800008D 222.002 356 25 60.110,36 € 1903000391/167 19/Y/265295 

C.C. MOIANÈS P0800317J 13.432 338 10 35.000,00 € 1903000391/168 19/Y/265294 

C.C. OSONA P5800015I 64.033 861,8 35 48.820,94 € 1903000391/169 19/Y/265293 

C.C. VALLÈS 
OCCIDENTAL 

P5800007F 106.283 267,2 13 35.000,00 € 

Condicionat a la 
comptabilització 
del ajustament 

de valor 

19/Y/265292 

C.C. VALLÈS 
ORIENTAL 

P5800010J 294.175 709 37 87.326,50 € 1903000391/170 19/Y/265291 

 
Subtotal aportació Ajuntaments 10.428.664,79 € 

Subtotal aportació Àrees Bàsiques 
Supramunicipals 

566.301,30 € 

Aportació total Diputació de Barcelona 10.994.966,09 € 
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Segon. APROVAR, segons la distribució econòmica disposada a l’acord primer, la 
redistribució de la quantitat total assignada per a l’anualitat 2019, de conformitat amb 
la naturalesa i tipologia dels ens destinataris, en el sentit següent: 
 

a) Reduir, de la quantitat total de 10.470.100,00.-€ de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/46280 de l’exercici 2019, efectuant-se aquesta reducció a raó 
de quaranta-un mil quatre-cents trenta-cinc euros amb vint-i-un cèntims 
(41.435,21.-€) i reduir de la quantitat total de 9.500,00.-€ de l’aplicació 
pressupostària G/60101/23100/46780 de l’exercici 2019, efectuant-se aquesta 
reducció a raó de nou mil cinc-cents euros (9.500,00.-€). 
 

b) Incrementar en dinou mil sis-cents trenta-tres euros amb noranta-un cèntims 
(19.633,91 €) la quantia de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46380 i 
en trenta-un mil tres-cents un euros amb trenta cèntims (31.301,30 €) la 
quantia de l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46580, en tots dos casos 
de forma condicionada a la comptabilització dels ajustaments de valor 
corresponents a les reduccions del punt anterior. 
 

Així mateix, autoritzar l’increment en sis mil cent seixanta-sis euros amb nou 
cèntims (6.166,09 €) de la quantia de l’aplicació pressupostària 
G/60101/23100/46380 de forma condicionada a l’aprovació d’una modificació 
de crèdit i a l’aprovació del dictamen núm. d’expedient 18/16349 de rectificació 
d’errors materials del règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Govern Local. 
 

Núm. expedient 
2018/0020315 

 

 
Aplicació 

pressupostària 2019 

 
 
Import inicial 

Núm. op. 
Comptable 
ajustament de 
valor 

Import 
ajustament 
de valor  
(+ o - ) 

 
 
Import final 

G/60101/23100/46280 10.470.100,00 € 1902900064 -41.435,21 € 10.428.664,79 €    

G/60101/23100/46780 9.500,00 € 1902900065 -9.500,00 € 00,00 € 

 
 
 
 
 
G/60101/23100/46380 

 
 
 
 
 

9.200,00 € 

Condicionat a la 
comptabilització de 
l’ajustament de 
valor negatiu del 
punt a) 

 
 
 

19.633,91 € 

 
 
 
 
 

35.000,00 € Condicionat a la 
modificació de 
crèdit i a l’aprovació 
de la rectificació 
dels errors 
materials del règim 
regulador del 
Catàleg 

 
 
 

6.166,09 € 

 
 

 
 

Condicionat a la 
comptabilització  de 
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G/60101/23100/46580 500.000,00 € l’ajustament de 
valor negatiu del 
punt a) 

31.301,30 € 531.301,30 € 

TOTAL 10.988.800,00 €   10.994.966,09 € 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa total de deu milions nou-cents noranta-quatre mil nou-
cents seixanta-sis euros amb nou cèntims (10.994.966,09 €) a càrrec de les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost de la corporació de l’any 2019: 
un import de 10.428.664,79 € a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46280, un 
import de 531.301,30 €, a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46580, i un import 
de 35.000,00 € a l’aplicació pressupostària G/60101/23100/46380, dels quals, 
6.166,09 € restaran condicionats a l’existència de crèdit i a l’aprovació del dictamen de 
núm. d’expedient 18/16349 de rectificació d’errors materials del règim regulador del 
Catàleg de la Xarxa de Govern Local. 
 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. Els beneficiaris podran destinar el fons a qualsevol de les següents 

actuacions, a càrrec dels capítols 1, 2 i 4 del seu pressupost de despesa: 
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a) Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics: 
 

 Serveis socials bàsics d’atenció social 
 Servei d’atenció domiciliària 
 Serveis residencials d’estada limitada 
 Serveis de menjador social 
 Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents (centres oberts) 
 Prestacions econòmiques d’urgència social 
 Serveis de distribució d’aliments o anàlegs 

 
b) Programes i actuacions socials: 
 
 Persones amb drogodependències i altres addiccions 
 Persones amb discapacitat 
 Persones grans 
 Persones amb dependència 
 Persones amb malaltia mental 
 Infància, adolescència en risc i les seves famílies 
 Inclusió social 

 
2.3. Com a mínim el 50 % de l'ajut s'ha de destinar a cartera de serveis socials 

bàsics. El 50 %, restant, es pot destinar a programes socials ja sigui de forma 
directa o mitjançant l’acord amb entitats del tercer sector que desenvolupin 
programes socials en el municipi. 

 
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.6. La justificació de les concessions d’import igual o inferior a 2.000,00 euros 

consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les 
despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de 
despesa. En aquests supòsits els ens destinataris no han de presentar cap 
memòria tècnica ni formulari associat. 

 
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
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2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 

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

 

2.12. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 

2.13. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 

2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.15. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
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2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.20. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, 
d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg:  
 

a. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui inferior o igual a 3.000 euros, 
es paga per avançat l’import íntegre de l’aportació, un cop es presenti 
l’acceptació expressa. 
 

b. Quan l’import de l’aportació de la Diputació sigui superior a 3.000 euros, es 
paga per avançat el 50 per cent de l’import concedit, un cop es presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de 
realitzar prèvia presentació de la justificació de les despeses. 
 

c. Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
4. Renúncia 
 

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

5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
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quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 

5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 
màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per import de 
710.000 € (exp. núm. 2018/20132).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 

amb concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Activitats culturals de les festes majors”, consistent en el suport al 
desenvolupament d’activitats de caràcter cultural en el marc de la festa major del 
municipi. Els seus destinataris són ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
5. En informe emès en data 12 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  

 

“Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’ha establert el següent procediment de repartiment: 
 

a) Tots els municipis rebran d’entrada una quantitat mínima de 1.000 €, independentment 
de l’assignació obtinguda en el repartiment posterior. 

b) Es calcula una aportació per habitant calculant el nombre total d’habitants de la 
província (excloent Barcelona ciutat) i repartint el crèdit disponible en funció d’aquest 
nombre.  
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Fons total disponible  710.000 € 
Fons per reassignar segons nombre d’habitants 400.000 € 
Nombre total d’habitants 3.989.007 
Valor per habitant 0,100276 € 

 
c) Cada municipi percebrà a més de l’aportació mínima de 1.000 € l’import resultant de 

multiplicar el valor 0,100276 € pel nombre d’habitants tenint en compte que la població 
de referència a efectes de la valoració és la corresponent al padró vigent en el moment 
de l’aprovació del Catàleg: les dades de població oficials a 1/1/2018. 

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de set-cents deu mil euros 

(710.000 EUR). 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Activitats culturals de les festes majors” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons especificat en la part expositiva del present dictamen: 
 

Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Abrera P0800100J 19/Y/264951 2.237,00 € 1903000388 1 

Aguilar de Segarra P0800200H 19/Y/264950 1.028,00 € 1903000388 2 

Aiguafreda P0801400C 19/Y/264949 1.251,00 € 1903000388 3 

Alella P0800300F 19/Y/264948 1.979,00 € 1903000388 4 

Alpens P0800400D 19/Y/264947 1.027,00 € 1903000388 5 

Ametlla del Vallès, L' P0800500A 19/Y/264946 1.852,00 € 1903000388 6 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Arenys de Mar P0800600I 19/Y/264945 2.557,00 € 1903000388 7 

Arenys de Munt P0800700G 19/Y/264944 1.938,00 € 1903000388 8 

Argençola P0800800E 19/Y/264943 1.022,00 € 1903000388 9 

Argentona P0800900C 19/Y/264942 2.233,00 € 1903000388 10 

Artés P0801000A 19/Y/264941 1.566,00 € 1903000388 11 

Avià P0801100I 19/Y/264940 1.225,00 € 1903000388 12 

Avinyó P0801200G 19/Y/264939 1.225,00 € 1903000388 13 

Avinyonet del Penedès P0801300E 19/Y/264938 1.167,00 € 1903000388 14 

Badalona P0801500J 19/Y/264937 22.834,00 € 1903000388 15 

Badia del Vallès P0831200A 19/Y/264936 2.345,00 € 1903000388 16 

Bagà P0801600H 19/Y/264935 1.216,00 € 1903000388 17 

Balenyà P0801700F 19/Y/264934 1.379,00 € 1903000388 18 

Balsareny P0801800D 19/Y/264933 1.321,00 € 1903000388 19 

Barberà del Vallès P0825200I 19/Y/264932 4.293,00 € 1903000388 20 

Begues P0802000J 19/Y/264931 1.698,00 € 1903000388 21 

Bellprat P0802100H 19/Y/264930 1.007,00 € 1903000388 22 

Berga P0802200F 19/Y/264929 2.624,00 € 1903000388 23 

Bigues i Riells P0802300D 19/Y/264928 1.903,00 € 1903000388 24 

Borredà P0802400B 19/Y/264927 1.046,00 € 1903000388 25 

Bruc, El P0802500I 19/Y/264926 1.203,00 € 1903000388 26 

Brull, El P0802600G 19/Y/264925 1.026,00 € 1903000388 27 

Cabanyes, Les P0802700E 19/Y/264924 1.097,00 € 1903000388 28 

Cabrera d'Anoia P0802800C 19/Y/264923 1.138,00 € 1903000388 29 

Cabrera de Mar P0802900A 19/Y/264922 1.468,00 € 1903000388 30 

Cabrils P0803000I 19/Y/264921 1.737,00 € 1903000388 31 

Calaf P0803100G 19/Y/264920 1.357,00 € 1903000388 32 

Calders P0803400A 19/Y/264919 1.095,00 € 1903000388 33 

Caldes de Montbui P0803300C 19/Y/264918 2.750,00 € 1903000388 34 

Caldes d'Estrac P0803200E 19/Y/264917 1.287,00 € 1903000388 35 

Calella P0803500H 19/Y/264916 2.878,00 € 1903000388 36 

Calldetenes P0822400H 19/Y/264915 1.250,00 € 1903000388 37 

Callús P0803700D 19/Y/264914 1.210,00 € 1903000388 38 

Calonge de Segarra P0803600F 19/Y/264913 1.019,00 € 1903000388 39 

Campins P0803800B 19/Y/264912 1.051,00 € 1903000388 40 

Canet de Mar P0803900J 19/Y/264911 2.462,00 € 1903000388 41 

Canovelles P0804000H 19/Y/264910 2.636,00 € 1903000388 42 

Cànoves i Samalús P0804100F 19/Y/264909 1.300,00 € 1903000388 43 

Canyelles P0804200D 19/Y/264908 1.449,00 € 1903000388 44 

Capellades P0804300B 19/Y/264907 1.522,00 € 1903000388 45 

Capolat P0804400J 19/Y/264906 1.009,00 € 1903000388 46 

Cardedeu P0804500G 19/Y/264905 2.821,00 € 1903000388 47 

Cardona P0804600E 19/Y/264904 1.466,00 € 1903000388 48 

Carme P0804700C 19/Y/264903 1.078,00 € 1903000388 49 

Casserres P0804800A 19/Y/264902 1.157,00 € 1903000388 50 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Castell de l'Areny P0805600D 19/Y/264901 1.007,00 € 1903000388 51 

Castellar de n'Hug P0805100E 19/Y/264900 1.016,00 € 1903000388 52 

Castellar del Riu P0804900I 19/Y/264899 1.016,00 € 1903000388 53 

Castellar del Vallès P0805000G 19/Y/264898 3.410,00 € 1903000388 54 

Castellbell i el Vilar P0805200C 19/Y/264897 1.361,00 € 1903000388 55 

Castellbisbal P0805300A 19/Y/264896 2.236,00 € 1903000388 56 

Castellcir P0805400I 19/Y/264895 1.073,00 € 1903000388 57 

Castelldefels P0805500F 19/Y/264894 7.656,00 € 1903000388 58 

Castellet i la Gornal P0805700B 19/Y/264893 1.225,00 € 1903000388 59 

Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 19/Y/264892 1.015,00 € 1903000388 60 

Castellfollit del Boix P0805800J 19/Y/264891 1.045,00 € 1903000388 61 

Castellgalí P0806000F 19/Y/264890 1.206,00 € 1903000388 62 

Castellnou de Bages P0806100D 19/Y/264889 1.132,00 € 1903000388 63 

Castellolí P0806200B 19/Y/264888 1.061,00 € 1903000388 64 

Castellterçol P0806300J 19/Y/264887 1.242,00 € 1903000388 65 

Castellví de la Marca P0806400H 19/Y/264886 1.154,00 € 1903000388 66 

Castellví de Rosanes P0806500E 19/Y/264885 1.187,00 € 1903000388 67 

Centelles P0806600C 19/Y/264884 1.744,00 € 1903000388 68 

Cercs P0826800E 19/Y/264883 1.115,00 € 1903000388 69 

Cerdanyola del Vallès P0826600I 19/Y/264882 6.790,00 € 1903000388 70 

Cervelló P0806700A 19/Y/264881 1.899,00 € 1903000388 71 

Collbató P0806800I 19/Y/264880 1.447,00 € 1903000388 72 

Collsuspina P0806900G 19/Y/264879 1.034,00 € 1903000388 73 

Copons P0807000E 19/Y/264878 1.031,00 € 1903000388 74 

Corbera de Llobregat P0807100C 19/Y/264877 2.468,00 € 1903000388 75 

Cornellà de Llobregat P0807200A 19/Y/264876 9.741,00 € 1903000388 76 

Cubelles P0807300I 19/Y/264875 2.503,00 € 1903000388 77 

Dosrius P0807400G 19/Y/264874 1.529,00 € 1903000388 78 

Esparreguera P0807500D 19/Y/264873 3.210,00 € 1903000388 79 

Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 19/Y/264872 5.648,00 € 1903000388 80 

Espunyola, L' P0807700J 19/Y/264871 1.026,00 € 1903000388 81 

Esquirol, L' P0825400E 19/Y/264870 1.215,00 € 1903000388 82 

Estany, L' P0807800H 19/Y/264869 1.039,00 € 1903000388 83 

Figaró-Montmany P0813300A 19/Y/264868 1.111,00 € 1903000388 84 

Fígols P0807900F 19/Y/264867 1.004,00 € 1903000388 85 

Fogars de la Selva P0808100B 19/Y/264866 1.147,00 € 1903000388 86 

Fogars de Montclús P0808000D 19/Y/264865 1.047,00 € 1903000388 87 

Folgueroles P0808200J 19/Y/264864 1.228,00 € 1903000388 88 

Fonollosa P0808300H 19/Y/264863 1.144,00 € 1903000388 89 

Font-rubí P0808400F 19/Y/264862 1.136,00 € 1903000388 90 

Franqueses del Vallès, 
Les 

P0808500C 19/Y/264861 2.982,00 € 1903000388 91 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Gaià P0808900E 19/Y/264860 1.017,00 € 1903000388 92 

Gallifa P0808600A 19/Y/264859 1.017,00 € 1903000388 93 

Garriga, La P0808700I 19/Y/264858 2.627,00 € 1903000388 94 

Gavà P0808800G 19/Y/264857 5.683,00 € 1903000388 95 

Gelida P0809000C 19/Y/264856 1.739,00 € 1903000388 96 

Gironella P0809100A 19/Y/264855 1.485,00 € 1903000388 97 

Gisclareny P0809200I 19/Y/264854 1.002,00 € 1903000388 98 

Granada, La P0809300G 19/Y/264853 1.213,00 € 1903000388 99 

Granera P0809400E 19/Y/264852 1.008,00 € 1903000388 100 

Granollers P0809500B 19/Y/264851 7.115,00 € 1903000388 101 

Gualba P0809600J 19/Y/264850 1.148,00 € 1903000388 102 

Guardiola de Berguedà P0809800F 19/Y/264849 1.089,00 € 1903000388 103 

Gurb P0809900D 19/Y/264848 1.266,00 € 1903000388 104 

Hospitalet de 
Llobregat, L' 

P0810000J 19/Y/264847 27.179,00 € 1903000388 105 

Hostalets de Pierola, 
Els 

P0816100B 19/Y/264846 1.294,00 € 1903000388 106 

Igualada P0810100H 19/Y/264845 4.965,00 € 1903000388 107 

Jorba P0810200F 19/Y/264844 1.084,00 € 1903000388 108 

Llacuna, La P0810300D 19/Y/264843 1.086,00 € 1903000388 109 

Llagosta, La P0810400B 19/Y/264842 2.340,00 € 1903000388 110 

Lliçà d'Amunt P0810600G 19/Y/264841 2.515,00 € 1903000388 111 

Lliçà de Vall P0810700E 19/Y/264840 1.650,00 € 1903000388 112 

Llinars del Vallès P0810500I 19/Y/264839 1.986,00 € 1903000388 113 

Lluçà P0810800C 19/Y/264838 1.027,00 € 1903000388 114 

Malgrat de Mar P0810900A 19/Y/264837 2.849,00 € 1903000388 115 

Malla P0811000I 19/Y/264836 1.027,00 € 1903000388 116 

Manlleu P0811100G 19/Y/264835 3.025,00 € 1903000388 117 

Manresa P0811200E 19/Y/264834 8.646,00 € 1903000388 118 

Marganell P0824200J 19/Y/264833 1.026,00 € 1903000388 119 

Martorell P0811300C 19/Y/264832 3.792,00 € 1903000388 120 

Martorelles P0811400A 19/Y/264667 1.481,00 € 1903000388 121 

Masies de Roda, Les P0811500H 19/Y/264830 1.070,00 € 1903000388 122 

Masies de Voltregà, 
Les 

P0811600F 19/Y/264829 1.313,00 € 1903000388 123 

Masnou, El P0811700D 19/Y/264828 3.340,00 € 1903000388 124 

Masquefa P0811800B 19/Y/264827 1.866,00 € 1903000388 125 

Matadepera P0811900J 19/Y/264826 1.931,00 € 1903000388 126 

Mataró P0812000H 19/Y/264825 13.734,00 € 1903000388 127 

Mediona P0812100F 19/Y/264824 1.234,00 € 1903000388 128 

Moià P0813700B 19/Y/264823 1.621,00 € 1903000388 129 

Molins de Rei P0812200D 19/Y/264822 3.576,00 € 1903000388 130 

Mollet del Vallès P0812300B 19/Y/264821 6.127,00 € 1903000388 131 

Monistrol de Calders P0812700C 19/Y/264820 1.068,00 € 1903000388 132 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 19/Y/264819 1.296,00 € 1903000388 133 

Montcada i Reixac P0812400J 19/Y/264818 4.570,00 € 1903000388 134 

Montclar P0812900I 19/Y/264817 1.013,00 € 1903000388 135 

Montesquiu P0813000G 19/Y/264816 1.097,00 € 1903000388 136 

Montgat P0812500G 19/Y/264815 2.185,00 € 1903000388 137 

Montmajor P0813100E 19/Y/264814 1.046,00 € 1903000388 138 

Montmaneu P0813200C 19/Y/264813 1.015,00 € 1903000388 139 

Montmeló P0813400I 19/Y/264812 1.881,00 € 1903000388 140 

Montornès del Vallès P0813500F 19/Y/264811 2.631,00 € 1903000388 141 

Montseny P0813600D 19/Y/264810 1.032,00 € 1903000388 142 

Muntanyola P0812800A 19/Y/264809 1.062,00 € 1903000388 143 

Mura P0813800J 19/Y/264808 1.022,00 € 1903000388 144 

Navarcles P0813900H 19/Y/264807 1.598,00 € 1903000388 145 

Navàs P0814000F 19/Y/264806 1.604,00 € 1903000388 146 

Nou de Berguedà, La P0814100D 19/Y/264805 1.016,00 € 1903000388 147 

Òdena P0814200B 19/Y/264804 1.362,00 € 1903000388 148 

Olèrdola P0814400H 19/Y/264803 1.362,00 € 1903000388 149 

Olesa de Bonesvalls P0814500E 19/Y/264802 1.179,00 € 1903000388 150 

Olesa de Montserrat P0814600C 19/Y/264801 3.384,00 € 1903000388 151 

Olivella P0814700A 19/Y/264800 1.374,00 € 1903000388 152 

Olost P0814800I 19/Y/264799 1.119,00 € 1903000388 153 

Olvan P0814300J 19/Y/264798 1.084,00 € 1903000388 154 

Orís P0814900G 19/Y/264797 1.031,00 € 1903000388 155 

Oristà P0815000E 19/Y/264796 1.054,00 € 1903000388 156 

Orpí P0815100C 19/Y/264795 1.013,00 € 1903000388 157 

Òrrius P0815200A 19/Y/264794 1.073,00 € 1903000388 158 

Pacs del Penedès P0815300I 19/Y/264793 1.091,00 € 1903000388 159 

Palafolls P0815400G 19/Y/264792 1.928,00 € 1903000388 160 

Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 19/Y/264791 2.467,00 € 1903000389 1 

Pallejà P0815600B 19/Y/264790 2.152,00 € 1903000389 2 

Palma de Cervelló, La P5831301F 19/Y/264789 1.299,00 € 1903000389 3 

Papiol, El P0815700J 19/Y/264788 1.411,00 € 1903000389 4 

Parets del Vallès P0815800H 19/Y/264787 2.909,00 € 1903000389 5 

Perafita P0815900F 19/Y/264786 1.041,00 € 1903000389 6 

Piera P0816000D 19/Y/264785 2.540,00 € 1903000389 7 

Pineda de Mar P0816200J 19/Y/264784 3.673,00 € 1903000389 8 

Pla del Penedès, El P0816300H 19/Y/264783 1.126,00 € 1903000389 9 

Pobla de Claramunt, 
La 

P0816400F 19/Y/264782 1.218,00 € 1903000389 10 

Pobla de Lillet, La P0816500C 19/Y/264781 1.110,00 € 1903000389 11 

Polinyà P0816600A 19/Y/264780 1.841,00 € 1903000389 12 

Pont de Vilomara i P0818100J 19/Y/264779 1.381,00 € 1903000389 13 
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concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Rocafort, El 

Pontons P0816700I 19/Y/264778 1.046,00 € 1903000389 14 

Prat de Llobregat, El P0816800G 19/Y/264777 7.431,00 € 1903000389 15 

Prats de Lluçanès P0817000C 19/Y/264776 1.254,00 € 1903000389 16 

Prats de Rei, Els P0816900E 19/Y/264775 1.054,00 € 1903000389 17 

Premià de Dalt P0823000E 19/Y/264774 2.046,00 € 1903000389 18 

Premià de Mar P0817100A 19/Y/264773 3.815,00 € 1903000389 19 

Puigdàlber P0817300G 19/Y/264772 1.052,00 € 1903000389 20 

Puig-reig P0817400E 19/Y/264771 1.410,00 € 1903000389 21 

Pujalt P0817500B 19/Y/264770 1.021,00 € 1903000389 22 

Quar, La P0817600J 19/Y/264769 1.006,00 € 1903000389 23 

Rajadell P0817700H 19/Y/264768 1.054,00 € 1903000389 24 

Rellinars P0817800F 19/Y/264767 1.075,00 € 1903000389 25 

Ripollet P0817900D 19/Y/264766 4.845,00 € 1903000389 26 

Roca del Vallès, La P0818000B 19/Y/264765 2.069,00 € 1903000389 27 

Roda de Ter P0818200H 19/Y/264764 1.621,00 € 1903000389 28 

Rubí P0818300F 19/Y/264763 8.663,00 € 1903000389 29 

Rubió P0818400D 19/Y/264762 1.023,00 € 1903000389 30 

Rupit i Pruit P0818500A 19/Y/264761 1.028,00 € 1903000389 31 

Sabadell P0818600I 19/Y/264760 22.232,00 € 1903000389 32 

Sagàs P0818700G 19/Y/264759 1.016,00 € 1903000389 33 

Saldes P0818900C 19/Y/264758 1.026,00 € 1903000389 34 

Sallent P0819000A 19/Y/264757 1.665,00 € 1903000389 35 

Sant Adrià de Besòs P0819300E 19/Y/264756 4.677,00 € 1903000389 36 

Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 19/Y/264755 1.009,00 € 1903000389 37 

Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 19/Y/264754 3.741,00 € 1903000389 38 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 19/Y/264753 2.091,00 € 1903000389 39 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

P0819700F 19/Y/264752 1.611,00 € 1903000389 40 

Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D 19/Y/264751 1.084,00 € 1903000389 41 

Sant Boi de Llobregat P0819900B 19/Y/264750 9.313,00 € 1903000389 42 

Sant Boi de Lluçanès P0820000H 19/Y/264749 1.053,00 € 1903000389 43 

Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 19/Y/264748 1.335,00 € 1903000389 44 

Sant Celoni P0820100F 19/Y/264747 2.780,00 € 1903000389 45 

Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 19/Y/264746 1.412,00 € 1903000389 46 

Sant Cugat del Vallès P0820400J 19/Y/264745 10.091,00 € 1903000389 47 

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 19/Y/264744 1.099,00 € 1903000389 48 

Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 19/Y/264743 1.275,00 € 1903000389 49 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 19/Y/264742 1.782,00 € 1903000389 50 

Sant Feliu de Codines P0820900I 19/Y/264741 1.620,00 € 1903000389 51 

Sant Feliu de Llobregat P0821000G 19/Y/264740 5.459,00 € 1903000389 52 

Sant Feliu Sasserra P0821100E 19/Y/264739 1.060,00 € 1903000389 53 

Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 19/Y/264738 1.874,00 € 1903000389 54 

Sant Fruitós de Bages P0821200C 19/Y/264737 1.861,00 € 1903000389 55 

Sant Hipòlit de 
Voltregà 

P0821400I 19/Y/264736 1.348,00 € 1903000389 56 

Sant Iscle de Vallalta P0819200G 19/Y/264735 1.131,00 € 1903000389 57 

Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 19/Y/264734 1.003,00 € 1903000389 58 

Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 19/Y/264733 2.085,00 € 1903000389 59 

Sant Joan Despí P0821600D 19/Y/264732 4.418,00 € 1903000389 60 

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 19/Y/264731 1.024,00 € 1903000389 61 

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 19/Y/264730 1.310,00 € 1903000389 62 

Sant Just Desvern P0821900H 19/Y/264729 2.754,00 € 1903000389 63 

Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 19/Y/264728 1.260,00 € 1903000389 64 

Sant Llorenç Savall P0822100D 19/Y/264727 1.238,00 € 1903000389 65 

Sant Martí d'Albars P0822300J 19/Y/264726 1.011,00 € 1903000389 66 

Sant Martí de 
Centelles 

P0822200B 19/Y/264725 1.113,00 € 1903000389 67 

Sant Martí de Tous P0822600C 19/Y/264724 1.121,00 € 1903000389 68 

Sant Martí Sarroca P0822700A 19/Y/264723 1.324,00 € 1903000389 69 

Sant Martí Sesgueioles P0822800I 19/Y/264722 1.034,00 € 1903000389 70 

Sant Mateu de Bages P0822900G 19/Y/264721 1.060,00 € 1903000389 71 

Sant Pere de Ribes P0823100C 19/Y/264720 4.074,00 € 1903000389 72 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 19/Y/264719 1.234,00 € 1903000389 73 

Sant Pere de Torelló P0823300I 19/Y/264718 1.242,00 € 1903000389 74 

Sant Pere de Vilamajor P0823400G 19/Y/264717 1.438,00 € 1903000389 75 

Sant Pere Sallavinera P0818800E 19/Y/264716 1.015,00 € 1903000389 76 

Sant Pol de Mar P0823500D 19/Y/264715 1.519,00 € 1903000389 77 

Sant Quintí de 
Mediona 

P0823600B 19/Y/264714 1.218,00 € 1903000389 78 

Sant Quirze de Besora P0823700J 19/Y/264713 1.211,00 € 1903000389 79 

Sant Quirze del Vallès P0823800H 19/Y/264712 2.999,00 € 1903000389 80 

Sant Quirze Safaja P0823900F 19/Y/264711 1.064,00 € 1903000389 81 

Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 19/Y/264710 2.290,00 € 1903000389 82 

Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 19/Y/264709 1.008,00 € 1903000389 83 

Sant Salvador de P0809700H 19/Y/264708 1.317,00 € 1903000389 84 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Guardiola 

Sant Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 19/Y/264707 1.930,00 € 1903000389 85 

Sant Vicenç de Montalt P0826400D 19/Y/264706 1.639,00 € 1903000389 86 

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 19/Y/264705 1.202,00 € 1903000389 87 

Sant Vicenç dels Horts P0826300F 19/Y/264704 3.798,00 € 1903000389 88 

Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 19/Y/264703 1.019,00 € 1903000389 89 

Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 19/Y/264702 1.820,00 € 1903000389 90 

Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 19/Y/264701 12.915,00 € 1903000389 91 

Santa Eugènia de 
Berga 

P0824600A 19/Y/264700 1.223,00 € 1903000389 92 

Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 19/Y/264699 1.131,00 € 1903000389 93 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

P0824800G 19/Y/264698 1.721,00 € 1903000389 94 

Santa Fe del Penedès P0824900E 19/Y/264697 1.038,00 € 1903000389 95 

Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C 19/Y/264696 1.990,00 € 1903000389 96 

Santa Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 19/Y/264695 1.752,00 € 1903000389 97 

Santa Maria de Besora P0825300G 19/Y/264694 1.014,00 € 1903000389 98 

Santa Maria de 
Martorelles 

P0825600J 19/Y/264693 1.088,00 € 1903000389 99 

Santa Maria de Merlès P0825500B 19/Y/264692 1.018,00 € 1903000389 100 

Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 19/Y/264691 1.013,00 € 1903000389 101 

Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 19/Y/264690 1.935,00 € 1903000389 102 

Santa Maria d'Oló P0825800F 19/Y/264689 1.103,00 € 1903000389 103 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 19/Y/264688 3.577,00 € 1903000389 104 

Santa Susanna P0826100J 19/Y/264687 1.339,00 € 1903000389 105 

Santpedor P0819100I 19/Y/264686 1.755,00 € 1903000389 106 

Sentmenat P0826700G 19/Y/264685 1.898,00 € 1903000389 107 

Seva P0826900C 19/Y/264684 1.348,00 € 1903000389 108 

Sitges P0827000A 19/Y/264683 3.905,00 € 1903000389 109 

Sobremunt P0827100I 19/Y/264682 1.008,00 € 1903000389 110 

Sora P0827200G 19/Y/264681 1.020,00 € 1903000389 111 

Subirats P0827300E 19/Y/264680 1.303,00 € 1903000389 112 

Súria P0827400C 19/Y/264679 1.591,00 € 1903000389 113 

Tagamanent P0827600H 19/Y/264678 1.033,00 € 1903000389 114 

Talamanca P0827700F 19/Y/264677 1.020,00 € 1903000389 115 
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Ajuntament NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
2019 (EUR) 

Operació 
comptable 

2019 

Posició 
2019 

Taradell P0827800D 19/Y/264676 1.643,00 € 1903000389 116 

Tavèrnoles P0827500J 19/Y/264675 1.032,00 € 1903000389 117 

Tavertet P0828000J 19/Y/264674 1.011,00 € 1903000389 118 

Teià P0828100H 19/Y/264673 1.633,00 € 1903000389 119 

Terrassa P0827900B 19/Y/264672 22.914,00 € 1903000389 120 

Tiana P0828200F 19/Y/264671 1.873,00 € 1903000389 121 

Tona P0828300D 19/Y/264670 1.815,00 € 1903000389 122 

Tordera P0828400B 19/Y/264669 2.698,00 € 1903000389 123 

Torelló P0828500I 19/Y/264668 2.421,00 € 1903000389 124 

Torre de Claramunt, La P0828600G 19/Y/264987 1.372,00 € 1903000389 125 

Torrelavit P0828700E 19/Y/264666 1.143,00 € 1903000389 126 

Torrelles de Foix P0828800C 19/Y/264665 1.229,00 € 1903000389 127 

Torrelles de Llobregat P0828900A 19/Y/264664 1.596,00 € 1903000389 128 

Ullastrell P0829000I 19/Y/264663 1.207,00 € 1903000389 129 

Vacarisses P0829100G 19/Y/264662 1.650,00 € 1903000389 130 

Vallbona d'Anoia P0829200E 19/Y/264661 1.140,00 € 1903000389 131 

Vallcebre P0829300C 19/Y/264660 1.024,00 € 1903000389 132 

Vallgorguina P0829500H 19/Y/264659 1.286,00 € 1903000389 133 

Vallirana P0829600F 19/Y/264658 2.492,00 € 1903000389 134 

Vallromanes P0829700D 19/Y/264657 1.254,00 € 1903000389 135 

Veciana P0829800B 19/Y/264656 1.017,00 € 1903000389 136 

Vic P0829900J 19/Y/264655 5.516,00 € 1903000389 137 

Vilada P0830000F 19/Y/264654 1.043,00 € 1903000389 138 

Viladecans P0830200B 19/Y/264653 7.635,00 € 1903000389 139 

Viladecavalls P0830100D 19/Y/264652 1.750,00 € 1903000389 140 

Vilafranca del Penedès P0830600C 19/Y/264651 5.016,00 € 1903000389 141 

Vilalba Sasserra P0830700A 19/Y/264650 1.069,00 € 1903000389 142 

Vilanova de Sau P0830400H 19/Y/264649 1.031,00 € 1903000389 143 

Vilanova del Camí P0830300J 19/Y/264648 2.239,00 € 1903000389 144 

Vilanova del Vallès P0831000E 19/Y/264647 1.535,00 € 1903000389 145 

Vilanova i la Geltrú P0830800I 19/Y/264646 7.645,00 € 1903000389 146 

Vilassar de Dalt P0821300A 19/Y/264645 1.904,00 € 1903000389 147 

Vilassar de Mar P0821700B 19/Y/264644 3.082,00 € 1903000389 148 

Vilobí del Penedès P0830500E 19/Y/264643 1.111,00 € 1903000389 149 

Viver i Serrateix P0830900G 19/Y/264642 1.016,00 € 1903000389 150 

 
Segon. DISPOSAR la despesa total de set-cents deu mil euros (710.000.- EUR), a 
càrrec de l’aplicació G/40101/33400/46280 del pressupost de l’any 2019. 
 
Tercer. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
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La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un mes, 
comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest no 
manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 
2019 i el de justificació fins al 31 d’octubre de 2019. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es pot justificar per capítol 1 fins al 30 % de 
l’import de l’ajut, com a màxim. 

 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació de les concessions d’import igual o inferior a 2.000,00 euros 

consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les 
despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de 
despesa. En aquests supòsits els ens destinataris no han de presentar cap 
memòria tècnica ni formulari associat. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 
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2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de 
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i, 
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui. 

 

2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 

2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 

2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
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Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat de 
l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal que la 
Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia. 
 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris perquè en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els 
nous convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona de les biblioteques 
municipals (exp. núm. 2019/0003127).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
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formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL) i l’article 67.b 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 (TRLMRLC), estableixen la 
biblioteca pública com a servei municipal mínim d’obligatòria prestació per als 
municipis de més de cinc mil habitants. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: 
un espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i 
fonts de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es 
presti un assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació 
d’intercanvi entre ells, que els permetin moure’s en les pistes de la informació de 
manera útil a les seves necessitats.  
 
Per la seva banda, l’article 36.2.b de la LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, preveuen la 
competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. En el cas de les 
biblioteques adherides a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), aquesta 
cooperació Diputació - Ajuntament es formalitza a través d’un conveni interadministrau. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
va modificar la regulació legal dels convenis interadministratius, establint la 
obligatorietat d’incloure-hi un termini de vigència de com a màxim 4 anys (amb la 
possibilitat de pròrroga per acord unànime de les parts). A més, el citat text legal va 
preveure a la seva Disposició Addicional 8ª l’adaptació automàtica de tots els convenis 
vigents en el moment d’entrada en vigor de la llei en allò que es refereix al termini de 
vigència, de tal manera que tots els convenis que amb anterioritat a la nova llei 
haguessin previst una duració indefinida o un règim de pròrrogues tàcites van passar a 
tenir una durada de 4 anys amb efectes des de la seva entrada en vigor; en tant que 
aquesta va produir-se el 2 d’octubre de 2016, tots aquests convenis passaven 
automàticament a ser vigents fins al 2 d’octubre de 2020. 
 
Com a conseqüència directa d’aquest nou règim regulador, la Gerència de Serveis de 
Biblioteques es troba en la necessitat de formalitzar un nou conveni regulador de la 
gestió de les biblioteques pertanyents a la XBM amb els 143 ajuntaments que 
disposen d’una o més biblioteques adherides. A més, la Gerència de Serveis de 
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Biblioteques necessita disposar d’un nou conveni tipus per a les noves biblioteques 
que s’integrin en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona. 
 
La redacció d’un nou conveni ha estat també una oportunitat per ampliar els apartats ja 
inclosos en els convenis anteriors, i a més per incorporar nous aspectes, amb especial 
menció a la protecció de dades de caràcter personal, prevenció de riscos laborals, 
coordinació empresarial.  
 
A aquests efectes, el present Dictamen té per objecte la aprovació de dos convenis 
tipus, per a la regulació de la gestió integrada a la XBM (i)de la biblioteca municipal 
(per municipis amb una sola biblioteca) i (ii)de les diferents biblioteques municipals (en 
cas de municipis amb xarxa urbana de biblioteques). 
 
Vistes les Memòries justificatives dels convenis tipus de col·laboració respectius, 
emeses per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, de conformitat 
amb la Circular 1/2016, de la Secretaria general. 
 
Vista la regulació referent a convenis interadministratius continguda als articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i, en allò 
que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist l’apartat 3.4.j.2) de Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat 
al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de 
setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, 
de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018. 
 
En virtut de tot això es proposa, per delegació de la Presidència, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin 
amb una biblioteca adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona per a la gestió 
integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la biblioteca d’aquests municipis, 
que actualitza les directrius generals d’assistència i cooperació tècnica de la Diputació 
de Barcelona previstes per a la gestió d’aquest servei i s’adapta a la nova regulació 
dels convenis, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE (nom de l’ajuntament) I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM), DE LA BIBLIOTECA D’AQUEST MUNICIPI  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
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D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya 
126 de Barcelona, representada per (nom del representant i Àrea u òrgan que representa), 
segons (normativa que habilita la representació)  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, (nom de la persona), en virtut de les facultats 
conferides (normativa habilitadora), als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), (en endavant, l’Ajuntament), amb NIF 
(número) i domicili a (adreça i població), representat per l’alcalde/sa president/ta, assistit pel 
secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./Sra. (nom de la persona). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els pilars bàsics en 

què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació 
que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera 
essencial per la democratització de la informació, posant-la a l’abast de les persones, 
acompanyada dels mitjans que han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne 
ús profitosament, és a dir, convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un 
espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts 
de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permeti moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  

 
2. L’article 26.1 b) de la Llei reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL) i 

l’article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC); així com l’article 39.2 de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la 
biblioteca pública és un servei cultural que han de prestar els municipis i, de manera 
obligatòria, aquells de més de cinc mil habitants. 
 
El precedent article 25.2.m) de la mateixa LBRL, disposa que el municipi exercirà en tot 
cas, competències pròpies, en els termes que la legislació prevegi, entre d’altres, en 
matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals. En el mateix sentit, l’article 
66.3.n) del TRLMRLC recull també que el municipi té competències pròpies en matèria 
d’activitats i instal·lacions culturals i l’ocupació del lleure. 
 

3. L’article 31 de l’esmentada LRBRL estableix que són fins propis i específics de la 
província garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la 
política econòmica i social, i l’article 36 estableix com a competència de les Diputacions 
la coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la seva prestació integral i 
adequada, i l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 
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La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa Bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
sistema de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera 
de la Llei 4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que 
correspon prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del 
territori de Catalunya en regions. 
 

4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i equipaments 
culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la necessària prestació del 
servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la LBRL), disposa de la Biblioteca 
municipal (nom de la biblioteca) 

 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan provincial) de la Diputació 

de data (data) d’acord amb el conveni tipus aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació, en data (data).  
 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per acord de (òrgan municipal) de l’Ajuntament 
de (nom de l’ajuntament), en data (data).  
 

6. El règim jurídic que regeix aquest conveni és el previst als articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. El present conveni segueix el marc sectorial establert a la Llei 4/1993, de 
18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, desenvolupada a partir del Mapa de 
Lectura Pública de Catalunya i els Estàndards de biblioteca pública.  
 
Si s’escau, la concreció de les necessitats específiques queda representada al Pla 
municipal de Biblioteques. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 

PACTES 
 
Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assessorament assistència, prestació 
de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) en relació amb la Biblioteca (nom de la biblioteca), de 
la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els requeriments mínims que la biblioteca 
ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La biblioteca té la condició de servei públic municipal. D’acord amb el règim de gestió que 
preveu aquest conveni, la biblioteca objecte de conveni s’integra a la Xarxa de Biblioteques 
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Municipals (XBM) que la Diputació de Barcelona gestiona concertadament amb els 
ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Identificació de la Biblioteca 
 
La biblioteca (nom de la biblioteca) compleix els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics. 
 
Tercer. Retolació de la Biblioteca 
 
La biblioteca objecte de conveni, en el rètol de l’entrada hi constarà la paraula Biblioteca, el 
nom de la Biblioteca, el logotip de l’Ajuntament i el logotip de la Diputació. El disseny del 
rètol seguirà el model de la Diputació o bé model específic, si l’Ajuntament disposa d’un 
disseny propi per a les retolacions, en aquest cas, el model final haurà de tenir el vistiplau 
de la Diputació. 
 
Quart. Modificacions de l’equipament o dels serveis 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis previstos en aquest conveni es 
realitzarà de comú acord entre la Diputació i l’Ajuntament. 
 
En cas que la modificació impliqui alguna alteració dels compromisos establerts en aquest 
conveni, requerirà de l’oportuna addenda degudament aprovada i formalitzada pels òrgans 
competents de les parts signats. 
 
Cinquè. Compromisos de les parts en matèria de recursos humans 
 
5.1 La biblioteca disposarà com a mínim del personal següent: 
 

 Un/a director/a que estarà adscrit/a funcionalment a l’Ajuntament i orgànicament a la 
Diputació de Barcelona i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic de la 
Diputació, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 

 el personal bibliotecari titulat, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 

 i el personal sense titulació bibliotecària, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà 
l’Ajuntament, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 

 
L’adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona no serà requisit indispensable, a petició de 
qualsevol de les parts i consensuat entre ambdues parts, el/la director/a i el personal 
bibliotecari titular poden ser contractats directament per l’ajuntament, en aquests casos serà 
d’aplicació allò estipulat a l’apartat 5.2.3 i 5.2.5. 
 
5.2 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

5.2.1. Aportar el director o directora de la Biblioteca Municipal (nom de la biblioteca i 
ajuntament) 

5.2.2. Permetre que l’Ajuntament participi en el procés de selecció del director o 
directora que endegui la Diputació de Barcelona.  
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5.2.3. Compensar econòmicament a l’Ajuntament, d’acord amb l’annex 1, si aquest 
contracta directament el director o directora de la biblioteca. La quantia 
s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat.  

 
En aquest cas, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Biblioteques, assessorarà 
i donarà suport tècnic a l’Ajuntament i participarà en la selecció de la persona que ocuparà la 
plaça de director o directora de la biblioteca. Aquest procés de selecció es durà a terme per 
part de l’Ajuntament i serà responsabilitat de l’Ajuntament. 
 

5.2.4. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els Estàndards de Biblioteca 
Pública de Catalunya i el Mapa de Lectura Pública vigents, així com cobrir-ne les 
suplències. 

5.2.5. Compensar econòmicament, d’acord amb l’annex 1, a l’Ajuntament si aquest 
contracta directament al personal bibliotecari titulat. Les quantitats abonades per 
a les retribucions dels bibliotecaris de plantilla municipal es fan d’acord amb els 
paràmetres utilitzats en les convocatòries de personal de la Diputació de 
Barcelona, que té establert 5 tipus de direccions i una de personal base. 

 
o Directors/es de central Urbana: els directors de biblioteques centrals de 

municipis de més de 30.000 habitants amb una xarxa urbana. 
o Sots directors/es: biblioteques on estigui la direcció de la zona  
o Directors/es tipus A: biblioteques on hi ha, a part del director un altre 

bibliotecari. 
o Directors/es tipus B: Biblioteques amb un únic bibliotecari, que fa de director i 

de bibliotecari. 
o Directors/es tipus C: són biblioteques de municipis per sota dels 3.000 

habitants, en els quals correspon una biblioteca filial (d’acord amb el que 
s’estableix a la Llei de Biblioteques), en aquests caos, el/la director/a no cal 
que sigui bibliotecari i pot ser tècnic auxiliar. 

o Bibliotecari/a: els bibliotecaris que no tenen cap funció de comandament. 
 
La quantia s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Aquesta compensació tindrà el caràcter de subvenció i quedarà subjecte allò 
previst a la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament 
així com l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
La determinació de la compensació es fixarà mitjançant resolució de la Diputació 
de Barcelona cada any, que a més establirà el règim de pagament i justificació. 

 
5.2.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca objecte de conveni, a través 

de plans de formació. 
5.2.7. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de la Biblioteca municipal (nom de la 

biblioteca) de la ciutat i la resta de biblioteques de la XBM de la Diputació de 
Barcelona, per afavorir l’intercanvi d’experiències i iniciatives. 

5.2.8. Garantir la coordinació de la biblioteca de la ciutat amb la resta de la Xarxa 
mitjançant la figura del Cap de Zona i de l’itinerant de zona. 
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5.3 L’Ajuntament assumeix els compromisos següents: 
 

5.3.1 Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards de 
biblioteca pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències, segons 
es concreta a l’annex 1.  

5.3.2 Permetre que la Diputació participi en qualsevol procés de selecció del personal 
de la Biblioteca Municipal (nom de l’ajuntament) que endegui l’Ajuntament, 
d’acord al que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni.  

5.3.3 L’Ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació, utilitzar les seves borses de treball 
actives per cobrir les vacants de forma temporal. La Diputació es compromet a 
facilitar el nom i forma de contacte de persones amb disponibilitat que reuneixin 
el perfil demanat. 

5.3.4 Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca objecte de conveni, sens 
perjudici de la formació que pugui oferir també la Diputació. 

5.3.5 Tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació 
d’acord el que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni. 

 
Sisè. Compromisos de les parts en matèria de fons documental i catalogació  

 
6.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

 
6.1.1 En el cas d’una nova biblioteca, subministrar el fons documental fundacional, 

amb el tractament catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg 
Col·lectiu de la XBM, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.1.2. Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia al que 
aporta l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.1.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 
de la col·lecció de lliure accés de la Biblioteca Municipal de (nom de 
l’ajuntament), de manera que el fons es renovarà completament en un període 
no superior a 15 anys. 

6.1.4 Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la XBM. 
6.1.5 Mantenir el dipòsit digital de fons patrimonials i locals de la XBM 
6.1.6 Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya. 
 

6.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

6.2.1 Complementar la col·lecció inicial amb el fons local (col·lecció local) o/i 
l’especialització de la biblioteca si és el cas. 

6.2.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia del que 
aporta la Diputació, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.2.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 
de la col·lecció de lliure accés de la Biblioteca Municipal de Biblioteques de (nom 
de l’ajuntament), de manera que el fons es renovarà completament en un 
període no superior a 15 anys. 

6.2.4 Definir els criteris pel manteniment i la coordinació del fons documental de la 
Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) mitjançant una política de 
col·lecció única de ciutat. 
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6.3 Per fer front a aquestes aportacions d’acord amb el disposat en aquest pacte, tant la 
Diputació com l’Ajuntament consignaran anualment en el seus respectius pressupostos 
l’assignació econòmica necessària, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 

Setè. Compromisos de les parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial 
 

7.1 Les parts signants es comprometen a donar compliment a les obligacions previstes a la 
legislació vigent aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, que en data 
actual es concreta en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 
24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats, tenint en compte que a la 
biblioteca de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) objecte d’aquest conveni, hi presten 
servei treballadors de la Diputació de Barcelona de forma regular i/o puntual (personal 
“itinerant”). 

 
A l’annex 3 es descriuen els mecanismes de coordinació entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

7.2 Per al compliment de l’anterior compromís, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) haurà 
de facilitar a la Diputació la següent documentació: 

 
7.2.1. Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona 

en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
7.2.2. Avaluacions de riscos dels centres de treball on s’hagin de desenvolupar els 

treballs i les mesures preventives a adoptar. 
7.2.3. Mesures d’emergència corresponents al Pla d’Emergència i autoprotecció.  
 

7.3 Així mateix, la Diputació de Barcelona haurà de facilitar a l’Ajuntament la següent 
documentació: 
7.3.1 Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament en matèria 

de Prevenció de Riscos Laborals. 
7.3.2 Relació de treballadors de la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament). 
7.3.3 Document on s’acredita que els treballadors han rebut formació i informació 

específica sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball i 
a les tasques a desenvolupar. 

7.3.4 Declaració on s’acrediti l’aptitud dels treballadors per desenvolupar la feina, o 
oferiment del reconeixement mèdic, complint amb les obligacions en matèria de 
vigilància de la salut. 

7.3.5 Avaluació dels riscos laborals dels treballs a realitzar, i mesures preventives que 
s’adoptaran. 

7.3.6 Certificat dels treballadors conforme han estat informats dels riscos del centre.  

 
Vuitè. Compromisos de les parts en matèria de tecnologia i canals digitals 
 
8.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

- Dotar i mantenir la infraestructura i equipament informàtic bàsics (comunicacions, 
cablatge, PC i altres dispositius) necessari pel treball del personal de la biblioteca i 
per l’accés dels usuaris als serveis de la biblioteca i a Internet.   
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- Dotar i mantenir les aplicacions informàtiques bàsiques necessàries pel treball del 
personal de la biblioteca (aplicatius de gestió bibliotecària, gestors de continguts 
pels portals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i plataformes de treball virtual) i 
pels punts de servei als usuaris. 

- Mantenir l’equipament i aplicatius RFID adquirits pel municipi en el cas que la 
Diputació de Barcelona arribi a un acord amb el seu proveïdor. 

- Crear i mantenir els canals digitals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per fer 
visible als ciutadans l’activitat de la biblioteca, la seva col·lecció documental, i els 
seus continguts digitals i serveis virtuals. Actualment aquests canals són: catàleg 
col·lectiu de la XBM, portal general de la XBM, portal infantil de la XBM, dipòsit 
digital XBM de fons patrimonials i locals, apps XBM, xarxes socials XBM. 

 

8.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Aportar i mantenir al dia en el portal general de la XBM les dades de la biblioteca, 
els continguts bàsics sobre l’activitat i serveis de la biblioteca (per exemple: 
activitats de la biblioteca, dades de contacte, horaris, serveis especials, fons 
especials, notícies i avantatges del carnet) i els continguts bàsics que es creen de 
forma cooperativa entre totes les biblioteques (per exemple: recomanacions de 
lectura).  

- Mantenir, reposar i actualitzar les infraestructures i l’equipament informàtic, en cas 
que el municipi vulgui aportar serveis tecnològics addicionals (aula d’informàtica, 
dispositius mòbils....) no vinculats als que dota la Diputació. 

- Aportar i mantenir la telefonia de veu. També les dades en l’equipament tecnològic 
no inclòs en la infraestructura bàsica aportada per la Diputació (aula multimèdia...).   

- Subministrar els equips necessaris d’autopréstec d’acord amb el model de servei i 
els requeriments tècnics establerts per la Diputació de Barcelona. I mantenir-los en 
el cas que la Diputació no tingui acord de manteniment amb el proveïdor. 

- Aportar els dispositius necessaris pel manteniment dels continguts de les xarxes 
socials 

 

Novè. Compromisos de les parts en matèria de promoció de la lectura 
9.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

- Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
 

9.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la lectura a la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) i dels seus serveis, així 
com per endegar campanyes de promoció de la lectura, en el marc del Pla 
d’Objectius i Activitats anual, d’acord amb l’annex 2. Impulsar l’elaboració d’un Pla 
de Lectura Pública del seu municipi. 

 

Desè. Altres compromisos de les parts relatius al funcionament del servei bibliotecari  
10.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

- Tractar les dades estadístiques de la Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament) 
en el seu conjunt i concretament per a cada biblioteca objecte de conveni i elaborar 
estudis d’avaluació.   
 

10.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
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- Gestionar la Biblioteca Municipal de la ciutat i garantir la prestació dels serveis 

bàsics de lectura pública. 
- Elaborar, fer el seguiment i executar el Pla d’objectius i activitats anuals de la 

Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament).  
- Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 

Biblioteques Municipals i d’ús dels serveis bibliotecaris virtuals, que tingui aprovat la 
Diputació de Barcelona. 

- Redactar la normativa d’ús del servei bibliotecari de la ciutat. 
 
Onzè. Compromisos de l’Ajuntament en relació a l’equipament bibliotecari objecte de 
conveni 
 
11.1 La biblioteca és un equipament públic de titularitat municipal. Aquest règim jurídic no es 

veu alterat amb la signatura del present conveni ni amb la incorporació dels serveis 
municipals bibliotecaris a la XBM. 

 
11.2 D’acord amb l’anterior, els compromisos de l’Ajuntament en relació a la Biblioteca 

Municipal de (nom de l’ajuntament) són: 
 

- Mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 

- Satisfer les despeses dels subministraments derivades de l’activitat de la Biblioteca 
Municipal de (nom de l’ajuntament). 

- Garantir una correcta senyalització de la biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 

- Realitzar les actuacions necessàries per mantenir i actualitzar els espais, les 
instal·lacions i el mobiliari. 

 
Dotzè. Funcions i serveis de la biblioteca  
 
12.1 La Biblioteca objecte d’aquest conveni farà les funcions de biblioteca municipal. 
 
12.2 Com a Biblioteca Municipal de (nom de l’ajuntament), ha d’oferir els serveis bàsics 

d’informació i préstec per al conjunt de la població, així com els serveis específics per a 
la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics es presten amb els recursos 
documentals de la biblioteca municipal de la ciutat, els del conjunt de la XBM en règim 
de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica general. 

 
12.3 La biblioteca objecte de conveni ha de mantenir, com a mínim, un horari de 

funcionament del servei de: 
 

- (nom de la biblioteca i horari) 
 

Tretzè. Comissió de Seguiment 
13.1 Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 

signants, es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i control del compliment 
del conveni, de caràcter paritari integrada per: el/la cap de zona, el director de la 
biblioteca i un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.  
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Aquesta Comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se respecte del present conveni. 
 

13.2 La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts 
signants per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o 
relacionada amb el servei o amb les activitats programades. 

 
Catorzè. Previsions en cas d’incompliment. 
 
14.1 En cas d’incompliment dels deures i compromisos assumits per les dues parts en virtut 

d’aquest conveni, qualsevol de les parts signants pot requerir a la part incomplidora per 
al compliment, en el termini que es determini (i no superior a 2 mesos), de les 
obligacions i compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat a l’altra part de forma fefaent.  

 
14.2 Transcorregut aquest termini, si persisteix l’incompliment, les parts podran iniciar de 

forma unilateral els tràmits de resolució del conveni, podent comportar la indemnització 
dels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment.  

 
14.3 Tot l’anterior, sense prejudici que les parts acordin celebrar una reunió de la comissió 

de seguiment per consensuar la millor fórmula per fer possible el compliment dels 
compromisos assumits en aquest conveni. 

 
Quinzè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys.  
 
D’acord amb el disposat a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en qualsevol 
moment abans de la finalització prevista, les parts podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per a un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
Setzè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució del present conveni, les següents: 

- El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius. 
- El mutu acord dels signants. 
- L’incompliment d’obligacions o compromisos assumits per cada part en virtut 

d’aquest conveni, sens perjudici dels requeriments i les responsabilitats en què es 
pugui incórrer. 

- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
- El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix d’acord 

amb el previst a l’article 52 de la LRJSP i concordants. 
Dissetè. 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.  
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Divuitè. Noves Biblioteques 
 
En el supòsit d’ampliació del nombre de biblioteques al municipi que impliqui la creació 
d’una Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament), serà necessari la signatura 
d’un nou conveni on es regularan alguns aspectes organitzatius no contemplats en aquest 
conveni. 
 
Dinovè. Protecció de dades 
 
La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades del 
personal de la biblioteca que formin part de la seva plantilla, així com les de la resta 
d’usuaris dels diferents sistemes i eines que es posen a la seva disposició. 
 
L’ajuntament actua com a responsable del tractament de les dades del seu personal.  
 
Ambdues parts actuen com a corresponsables del tractament respecte de les persones 
usuàries dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la XB. 
 
Existirà cessió de dades entre les dues parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial. 
 
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) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 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. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes  especials dintre de la Biblioteca que 
són objecte d’una regulació específica per la seva excepcionalitat i singularitat). 
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Annex 1 Recursos humans 
 

Recursos humans segons els mòduls
1
 

en jornades a temps complet  
       

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca     (nombre)  

     

2. Bibliotecaris    (nombre)  

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

3. Auxiliars de biblioteca   (nombre)  

4. Ajudants de serveis   (nombre)  

5. Altres categories   (nombre)  

      

 
 

Compensació econòmica de la Diputació de Barcelona 
si l’Ajuntament contracta directament al personal bibliotecari titulat preus 
any en curs (increment anual segons la LPGE) 

 

  (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
  (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
  

 

 
La Diputació de Barcelona mantindrà 1 plaça de bibliotecari itinerant a nivell de zona, amb seu 
a la biblioteca central de la zona, que donarà servei puntual a la Biblioteca Municipal de (nom 
de l’ajuntament). 
 
La Diputació de Barcelona coordinarà el treball de la comarca amb la Biblioteca Municipal de 
(nom de l’ajuntament) a través del cap de zona.  

                                                      
1
 Tenint en compte el que estableixen els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya i paràmetres 

claus com la població de referència i la superfície de l’equipament, s’assignen els mòduls: 
 

Mòdul Classe Biblioteca 
... ... ................................................. 
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Annex 2 Estàndards de la biblioteca pública  
 
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf 
 
Aquests estàndards bibliotecaris defineixen, segons la tipologia de la biblioteca (local, central o 
de proximitat), el nombre d’habitants i les característiques de l’equipament actual (superfície, 
distribució de l’espai i horari), els requeriments en serveis i recursos que han d’oferir les 
biblioteques. 
 
 
 
 
 

Biblioteca Administració 

Fons documental (€) 
Promoció de la 

lectura (€)
2
 

Total 
Llibres, DVD i 

CD
3
 

Revistes i 
diaris 

Bibl. Diputació     

Ajuntament (import)  (import) (import) (import) 

 
  

                                                      
2
 Imports aproximats segons la darrera dada consignada per l’ajuntament  

3
 Imports aproximats calculats a partir del nombre estimat de volums 

http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf
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Annex 3 Prevenció de riscos laborals  
 

1. L’Ajuntament lliurarà còpia de l’avaluació de riscos de les instal·lacions i els llocs de 
treball de la biblioteca i de la planificació de les mesures preventives que se’n hagin 
derivat a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Es 
disposarà del termini d’un any a comptar des de la signatura d’aquest conveni o des de 
la inauguració de la biblioteca. 

2. Si l’Ajuntament avalua els riscos psicosocials del personal municipal de la biblioteca i 
de les conclusions se’n derivi un conflicte entre empleats de la Diputació i de 
l’Ajuntament, s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial, d’acord amb la 
normativa preventiva en vigor en cada moment. Per tant, hi haurà una comunicació 
recíproca del cas entre ambdues institucions, amb la finalitat d’arribar a un acord sobre 
la forma de tractar-lo. 
Si l’avaluació de riscos psicosocials impulsada per l’Ajuntament inclou o participa el 
personal de la Diputació de Barcelona, de forma prèvia a l’inici del procés, cal que es 
posi en contacte amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, informant 
del procediment. 

3. En el cas de detectar-se una situació de risc psicosocial entre el personal de qualsevol 
de les entitats que presta serveis a la biblioteca, hi haurà comunicació recíproca del cas 
entre ambdues institucions amb la finalitat d’arribar a un acord sobre la forma de 
tractar-lo. En el supòsit d’haver d’adoptar mesures preventives, les dues entitats es 
coordinaran per tal de determinat a quina d’elles correspon la seva adopció. 

4. Quan com a resultat de l’avaluació de riscos o la vigilància de la salut calgués 
l’aplicació de mesures correctores que afectin a bens mobles i/o immobles, aquestes 
aniran, amb caràcter general, a càrrec de l’Ajuntament, en tant que titular del centre de 
treball, amb excepció d’aquelles que facin referència als equips subministrats per la 
Diputació de Barcelona. 

5. Les revisions mèdiques dels treballadors de la Diputació de Barcelona corresponents al 
desenvolupament dels aspectes de vigilància de la salut seran a càrrec d’aquesta, 
aplicant els protocols mèdics que facilitarà el servei de vigilància de la salut de la 
Diputació de Barcelona, que posteriorment facilitarà a l’Ajuntament els certificats 
d’aptitud. 

6. Quan es produeixi un accident de treball que afecti a personal de la Diputació de 
Barcelona, la direcció de la Biblioteca n’informarà a la Unitat de Recursos Humans de 
la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
El Servei de Prevenció de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
investigarà l’accident i li lliurarà una còpia de l’informe a l’Ajuntament, que haurà de 
planificar i executar les mesures correctores que se’n derivin, si és el cas, informant-ne 
la Diputació de Barcelona.  

7. Quan la mútua d’accidents de treball determini un període d’observació originat per una 
malaltia professional que afecti a personal de la Diputació que presta els seus serveis a 
la biblioteca, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ho 
comunicarà a l’Ajuntament. Els serveis de prevenció de totes dues institucions es 
coordinaran per fer-ne el seguiment i control. 

8. En el cas que siguin necessàries adaptacions al lloc de treball, restriccions o limitacions 
individuals que afectin a personal de la Diputació de Barcelona i hagin estat informades 
pel seu servei de vigilància de la salut, la Diputació de Barcelona comunicarà a 
l’Ajuntament les mesures que s’han d’aplicar per tal que es procedeixi a la seva 
execució.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

9. La Diputació s’encarregarà de facilitar al seu personal la formació i informació 
necessàries en matèria preventiva a excepció de les referides a emergències o al Pla 
d’autoprotecció que seran a càrrec de l’Ajuntament. 

10. L’Ajuntament elaborarà i aprovarà les mesures d’emergències o, el Pla d’autoprotecció 
si s’escau, l’implantarà i n’informarà i formarà a tot el personal, incloent-hi el de la 
Diputació que presti servei en aquestes biblioteques. Així mateix donarà trasllat a la 
Diputació de la documentació i de les actuacions i que se’n derivin. 

11. En compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials, els Ajuntaments adoptaran totes les decisions i mesures necessàries per 
prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials en les 
biblioteques. 

 
Diputació i Ajuntament, a més, es comprometen a vigilar que les empreses que 
contractin o subcontractin per executar obres o prestar serveis en les seves 
biblioteques disposen de l’avaluació de riscos, el pla de seguretat i salut (si escau), els 
procediments o protocols de treball escaients, i acreditin que han complert les seves 
obligacions en matèria de formació i informació als seus treballadors i que han establert 
els mitjans de coordinació necessaris. 

 
Segon. Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments que comptin 
amb una xarxa urbana de biblioteques adherida a la XBM i la Diputació de Barcelona 
per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de les biblioteques 
d’aquests municipis, que actualitza les directrius generals d’assistència i cooperació 
tècnica de la Diputació de Barcelona previstes per a la gestió d’aquest servei i s’adapta 
a la nova regulació dels convenis, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE (nom de l’ajuntament) I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM), DE LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST MUNICIPI  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya, 
126 de Barcelona, representada per (nom del representant i Àrea u òrgan que representa), 
segons (normativa que habilita la representació)  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, (nom de la persona), en virtut de les facultats 
conferides (normativa habilitadora), als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
De l’altra, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament), (en endavant, l’Ajuntament), amb NIF 
(número) i domicili a (adreça i població), representat per l’alcalde/sa president/ta, assistit pel 
secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./Sra. (nom de la persona). 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom es troba entre els pilars bàsics en 

què s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació 
que s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera 
essencial per la democratització de la informació, posant-la a l’abast de les persones, 
acompanyada dels mitjans que han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne 
ús profitosament, és a dir, convertir-la en coneixement. 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està 
cridada a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un 
espai públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts 
de la informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permeti moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 

2. L’article 26.1 b) de la Llei reguladora de les bases del règim local (en endavant LBRL) i 
l’article 67 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC); així com l’article 39.2 de 
la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la 
biblioteca pública és un servei cultural que han de prestar els  municipis i, de manera 
obligatòria, aquells de més de cinc mil habitants. 

 
El precedent article 25.2.m) de la mateixa LBRL, disposa que el municipi exercirà en tot 
cas, competències pròpies, en els termes que la legislació prevegi, entre d’altres, en 
matèria de promoció de la cultura i equipaments culturals. En el mateix sentit, l’article 
66.3.n) del TRLMRLC recull també que el municipi té competències pròpies en matèria 
d’activitats i instal·lacions culturals i l’ocupació del lleure. 
 

3. L’article 31 de l’esmentada LRBRL estableix que són fins propis i específics de la 
província garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la 
política econòmica i social, i l’article 36 estableix com a competència de les Diputacions 
la coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la seva prestació integral i 
adequada, i l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa Bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
sistema de lectura pública de Catalunya, en relació amb la disposició transitòria tercera 
de la Llei 4/1993, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública que 
correspon prestar a les diputacions provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del 
territori de Catalunya en regions. 
 

4. L’Ajuntament, en exercici de la competència de promoció de la cultura i equipaments 
culturals (article 25.2.m) de la LBRL) i, en compliment de la necessària prestació del 
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servei de biblioteca pública (article 26.1 b) de la LBRL), disposa de les següents 
Biblioteques municipals: 
- (relació de les biblioteques municipals del municipi) 
-  

 
5. El present conveni de col·laboració ha estat aprovat per (òrgan provincial) de la Diputació 

de data (data) d’acord amb el conveni tipus aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació, en data (data) .  

 
I, per altra banda, ha estat aprovat també per acord de (òrgan municipal) de l’Ajuntament 
de (nom de l’ajuntament), en data (data).  
 

6. El règim jurídic que regeix aquest conveni és el previst als articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. El present conveni segueix el marc sectorial establert a la Llei 4/1993, de 
18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, desenvolupada a partir del Mapa de 
Lectura Pública de Catalunya i els Estàndards de biblioteca pública.  

 
7. Si s’escau, la concreció de les necessitats específiques queda representada al Pla 

municipal de Biblioteques. 
 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
 

PACTES 
 

Primer. Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assessorament assistència, prestació 
de serveis i altres formes de cooperació que la Diputació de Barcelona ofereix a 
l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) en relació amb la Xarxa Municipal de Biblioteques 
d’aquest municipi que s’identifiquen en el pacte següent, de les quals l’Ajuntament n’és 
titular; així com establir els requeriments mínims que les biblioteques han de complir per 
poder rebre aquest suport. 
 
La biblioteca té la condició de servei públic municipal. D’acord amb el règim de gestió que 
preveu aquest conveni, les biblioteques objecte de conveni s’integren a la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (XBM) que la Diputació de Barcelona gestiona concertadament amb 
els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Identificació de les Biblioteques 
 
Tal i com estableix l’art. 33 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 
Catalunya, (nom de l’ajuntament) ha de comptar amb un servei de biblioteca pública 
descentralitzat. El conjunt del servei ha de treballar de manera coordinada i ha de constituir-
se com una mateixa organització bibliotecària amb diferents biblioteques a la ciutat. D’acord 
amb el marc legislatiu català, els elements que configuren les xarxes urbanes de 
biblioteques són: la biblioteca central urbana i les biblioteques de proximitat. 
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La Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) es constitueix actualment per 
una xarxa urbana municipal formada per (nombre) biblioteques. Les biblioteques objecte 
d’aquest conveni són les que es detallen a continuació: 
 
2.1 (relació de les biblioteques municipals del municipi) 
2.2  
2.3  
 
Aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les seves 
dimensions i serveis bàsics. 
 
Tercer. Retolació de la Biblioteca 
 
Per a cada biblioteca objecte de conveni, en el rètol de l’entrada hi constarà la paraula 
Biblioteca, el nom de la Biblioteca, el logotip de l’Ajuntament i el logotip de la Diputació. El 
disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model específic, si l’Ajuntament 
disposa d’un disseny propi per a les retolacions, en aquest cas, el model final haurà de tenir 
el vistiplau de la Diputació. 
 
Quart. Modificacions de l’equipament o dels serveis 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis previstos en aquest conveni es 
realitzarà de comú acord entre la Diputació i l’Ajuntament. 
 
En cas que la modificació impliqui alguna alteració dels compromisos establerts en aquest 
conveni, requerirà de l’oportuna addenda degudament aprovada i formalitzada pels òrgans 
competents de les parts signats. 
 
Cinquè. Compromisos de les parts en matèria de recursos humans 

 
5.1 Cada biblioteca disposarà com a mínim del personal següent: 
 

 Un/a director/a que estarà adscrit/a funcionalment a l’Ajuntament i orgànicament a la 
Diputació de Barcelona i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic de la 
Diputació, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
La direcció adscrita a la Biblioteca Central (nom de la biblioteca) exercirà alhora les 
funcions de cap de la xarxa urbana. En aquest biblioteca també s’adscriurà un/a 
Sots director/a;  

 
 el personal bibliotecari titulat, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
 i el personal sense titulació bibliotecària, que es concreta a l’annex 1 i que aportarà 

l’Ajuntament, d’acord amb allò que s’estableix en el present pacte. 
 
L’adscripció orgànica a la Diputació de Barcelona no serà requisit indispensable, a 
petició de qualsevol de les parts i consensuat entre ambdues parts, el/la director/a i 
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el personal bibliotecari titular poden ser contractats directament per l’ajuntament, en 
aquests casos serà d’aplicació allò estipulat a l’apartat 5.2.3 i 5.2.5.   
 

5.2 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

5.2.1. Aportar el director/s o directora/es i sotsdirector/a si s’escau, de les biblioteques 
que integren Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) 

5.2.2. Permetre que l’Ajuntament participi en el procés de selecció del director o 
directora que endegui la Diputació de Barcelona.  

5.2.3. Compensar econòmicament a l’Ajuntament, d’acord amb l’annex 1, si aquest 
contracta directament el director o directora de la biblioteca. La quantia 
s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat.  

 
En aquest cas, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Biblioteques, 
assessorarà i donarà suport tècnic a l’Ajuntament i participarà en la selecció de la 
persona que ocuparà la plaça de director o directora de la biblioteca. Aquest procés de 
selecció es durà a terme per part de l’Ajuntament i serà responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els Estàndards de Biblioteca 

Pública de Catalunya i el Mapa de Lectura Pública vigents, així com cobrir-ne les 
suplències. 

5.2.5. Compensar econòmicament, d’acord amb l’annex 1, a l’Ajuntament si aquest 
contracta directament al personal bibliotecari titulat. Les quantitats abonades per 
a les retribucions dels bibliotecaris de plantilla municipal es fan d’acord amb els 
paràmetres utilitzats en les convocatòries de personal de la Diputació de 
Barcelona, que té establert 5 tipus de direccions i una de personal base 

 
o Directors/es de central Urbana: els directors de biblioteques centrals de municipis 

de més de 30.000 habitants amb una xarxa urbana. 
o Sots directors/es: biblioteques on estigui la direcció de la zona  
o Directors/es tipus A: biblioteques on hi ha, a part del director un altre bibliotecari. 
o Directors/es tipus B: Biblioteques amb un únic bibliotecari, que fa de director i de 

bibliotecari. 
o Directors/es tipus C: són biblioteques de municipis per sota dels 3.000 habitants, 

en els quals correspon una biblioteca filial (d’acord amb el que s’estableix a la 
Llei de Biblioteques), en aquests caos, el/la director/a no cal que sigui bibliotecari 
i pot ser tècnic auxiliar. 

o Bibliotecari/a: els bibliotecaris que no tenen cap funció de comandament. 
 
La quantia s’actualitzarà anualment d’acord amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 
Aquesta compensació tindrà el caràcter de subvenció i quedarà subjecte allò previst a 
la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament així com 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
La determinació de la compensació es fixarà mitjançant resolució de la Diputació de 
Barcelona cada any, que a més establirà el règim de pagament i justificació.  
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5.2.6. Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques objecte de conveni, a 

través de plans de formació. 
5.2.7. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de la Xarxa Municipal de 

Biblioteques de la ciutat i la resta de biblioteques de la XBM de la Diputació de 
Barcelona, per afavorir l’intercanvi d’experiències i iniciatives. 

5.2.8. Garantir la coordinació de les biblioteques de la ciutat amb la resta de la Xarxa 
mitjançant la figura del Cap de Zona i de l’itinerant de zona. 

 
5.3 L’Ajuntament assumeix els compromisos següents: 
 

5.3.1 Aportar el personal sense titulació bibliotecària, segons els estàndards de 
biblioteca pública i el Mapa de Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències, segons 
es concreta a l’annex 1.  

5.3.2 Permetre que la Diputació participi en qualsevol procés de selecció del personal 
de la Xarxa Municipal de Biblioteques (nom de l’ajuntament) que endegui 
l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni.  

5.3.3 L’Ajuntament podrà sol·licitar a la Diputació, utilitzar les seves  borses de treball 
actives per cobrir les vacants de forma temporal. La Diputació es compromet a 
facilitar el nom i forma de contacte de persones disponibles que reuneixin el perfil 
demanat.  

5.3.4 Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques objecte de conveni, sens 
perjudici de la formació que pugui oferir també la Diputació. 

5.3.5 Tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació 
d’acord el que es concreta a l’annex 1 d’aquest conveni. 

 
Sisè. Compromisos de les parts en matèria de fons documental i catalogació  
 
6.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

6.1.1 En el cas d’una nova biblioteca, subministrar el fons documental fundacional, 
amb el tractament catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg 
Col·lectiu de la XBM, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.1.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia al que 
aporta l’Ajuntament, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.1.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d’entre el 3,3 % i el 5 % 
de la col·lecció de lliure accés de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 
l’ajuntament), de manera que el fons es renovarà completament en un període 
no superior a 15 anys. 

6.1.4 Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la XBM. 
6.1.5 Mantenir el dipòsit digital de fons patrimonials i locals de la XBM 
6.1.6 Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de 

Catalunya. 
 

6.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

6.2.1 Complementar la col·lecció inicial amb el fons local (col·lecció local) o/i 
l’especialització de la biblioteca si és el cas. 
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6.2.2 Aportar anualment un fons de manteniment de documents d’igual quantia del que 
aporta la Diputació, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest conveni. 

6.2.3 Aquest fons de manteniment representarà una forquilla d'entre el 3,3 % i el 5 % 
de la col·lecció de lliure accés de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 
l’ajuntament), de manera que el fons es renovarà completament en un període 
no superior a 15 anys. 

6.2.4 Definir els criteris pel manteniment i la coordinació del fons documental de la 
Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) mitjançant una política 
de col·lecció única de ciutat. 

 
6.3. Per fer front a aquestes aportacions d’acord amb el disposat en aquest pacte, tant la 

Diputació com l’Ajuntament consignaran anualment en el seus respectius pressupostos 
l’assignació econòmica necessària, d’acord al que es concreta a l’annex 2 d’aquest 
conveni. 

 
Setè. Compromisos de les parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial 
 
7.1 Les parts signants es comprometen a donar compliment a les obligacions previstes a la 

legislació vigent aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, que en data 
actual es concreta en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener pel qual es desenvolupa l’article 24 
de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats, tenint en compte que a les 
biblioteques de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) objecte d’aquest conveni, hi 
presten servei treballadors de la Diputació de Barcelona de forma regular i/o puntual 
(personal “itinerant”). 

 
A l’annex 3 es descriuen els mecanismes de coordinació entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 

7.2 Per al compliment de l’anterior compromís, l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) haurà 
de facilitar a la Diputació la següent documentació: 

 
7.2.1 Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona 

en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 
7.2.2 Avaluacions de riscos dels centres de treball on s’hagin de desenvolupar els 

treballs i les mesures preventives a adoptar. 
7.2.3 Mesures d’emergència corresponents al Pla d’Emergència i autoprotecció.  
 

7.3 Així mateix, la Diputació de Barcelona haurà de facilitar a l’Ajuntament la següent 
documentació: 

 
7.3.1 Nom de la persona que actuarà com a interlocutor amb l’Ajuntament en matèria 

de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

7.3.2 Relació de treballadors de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 
l’ajuntament). 
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7.3.3 Document on s’acredita que els treballadors han rebut formació i informació 
específica sobre els riscos i normes de seguretat referents al seu lloc de treball i 
a les tasques a desenvolupar. 

 
7.3.4 Declaració on s’acrediti l’aptitud dels treballadors per desenvolupar la feina, o 

oferiment del reconeixement mèdic, complint amb les obligacions en matèria de 
vigilància de la salut. 

 
7.3.5 Avaluació dels riscos laborals dels treballs a realitzar, i mesures preventives que 

s’adoptaran. 
 
7.3.6 Certificat dels treballadors conforme han estat informats dels riscos del centre.  

 
Vuitè. Compromisos de les parts en matèria de tecnologia i canals digitals 
8.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

- Dotar i mantenir la infraestructura i equipament informàtic bàsics (comunicacions, 
cablatge, PC i altres dispositius) necessari pel treball del personal de la biblioteca i 
per l’accés dels usuaris als serveis de la biblioteca i a Internet.   

- Dotar i mantenir les aplicacions informàtiques bàsiques necessàries pel treball del 
personal de la biblioteca (aplicatius de gestió bibliotecària, gestors de continguts 
pels portals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i plataformes de treball virtual) i 
pels punts de servei als usuaris. 

- Mantenir l’equipament i aplicatius RFID adquirits pel municipi en el cas que la 
Diputació de Barcelona arribi a un acord amb el seu proveïdor. 

- Crear i mantenir els canals digitals de la Xarxa de Biblioteques Municipals, per fer 
visible als ciutadans l’activitat de la biblioteca, la seva col·lecció documental, i els 
seus continguts digitals i serveis virtuals. Actualment aquests canals són: catàleg 
col·lectiu de la XBM, portal general de la XBM, portal infantil de la XBM, dipòsit 
digital XBM de fons patrimonials i locals, apps XBM, xarxes socials XBM.   

 
8.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament)  assumeix els compromisos següents: 
 

- Aportar i mantenir al dia en el portal general de la XBM les dades de la biblioteca, 
els continguts bàsics sobre l’activitat i serveis de la biblioteca (per exemple: 
activitats de la biblioteca, dades de contacte, horaris, serveis especials, fons 
especials, notícies i avantatges del carnet) i els continguts bàsics que es creen de 
forma cooperativa entre totes les biblioteques (per exemple: recomanacions de 
lectura).  

- Mantenir, reposar i actualitzar les infraestructures i l’equipament informàtic, en cas 
que el municipi vulgui aportar serveis tecnològics addicionals (aula d’informàtica, 
dispositius mòbils....) no vinculats als que dota la Diputació. 

- Aportar i mantenir la telefonia de veu. També les dades en l’equipament tecnològic 
no inclòs en la infraestructura bàsica aportada per la Diputació (aula multimèdia...).   

- Subministrar els equips necessaris d’autopréstec d’acord amb el model de servei i 
els requeriments tècnics establerts per la Diputació de Barcelona. I mantenir-los en 
el cas que la Diputació no tingui acord de manteniment amb el proveïdor. 

- Aportar els dispositius necessaris pel manteniment dels continguts de les xarxes 
socials 
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Novè. Compromisos de les parts en matèria de promoció de la lectura 
 
9.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 

- Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
 

9.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la lectura a la Xarxa Municipal de Biblioteques (nom de l’ajuntament) i dels seus 
serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, en el marc del 
Pla d’Objectius i Activitats anual, d’acord amb l’annex 2. Impulsar l’elaboració d’un 
Pla de Lectura Pública del seu municipi. 

 
Desè. Altres compromisos de les parts relatius al funcionament del servei bibliotecari  
 
10.1 La Diputació de Barcelona assumeix els compromisos següents: 
 

- Tractar les dades estadístiques de la Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de 
l’ajuntament) en el seu conjunt i concretament per a cada biblioteca objecte de 
conveni i elaborar estudis d’avaluació.   

 
10.2 L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) assumeix els compromisos següents: 
 

- Gestionar la Xarxa Municipal de Biblioteques de la ciutat i garantir la prestació dels 
serveis bàsics de lectura pública. 

- Elaborar, fer el seguiment i executar el Pla d’objectius i activitats anuals  de la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament).  

- Acceptar la normativa reguladora de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i d’ús dels serveis bibliotecaris virtuals, que tingui aprovat la 
Diputació de Barcelona. 

- Redactar la normativa d’ús del servei bibliotecari de la ciutat 
 

Onzè. Compromisos de l’Ajuntament en relació a l’equipament bibliotecari objecte de 
conveni 
 
11.1 La biblioteca és un equipament públic de titularitat municipal. Aquest règim jurídic no es 

veu alterat amb la signatura del present conveni ni amb la incorporació dels serveis 
municipals bibliotecaris a la XBM. 

 
11.2 D’acord amb l’anterior, els compromisos de l’Ajuntament en relació a la Xarxa Municipal 

de Biblioteques de (nom de l’ajuntament) són: 
 

- Mantenir l’edifici i fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic de la Diputació de Barcelona. 

- Satisfer les despeses dels subministraments derivades de l’activitat de la Xarxa 
Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament). 

- Garantir una correcta senyalització de les biblioteques, tant a la seva entrada de 
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
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- Realitzar les actuacions necessàries per mantenir i actualitzar els espais, les 
instal·lacions i el mobiliari. 

 
Dotzè. Funcions i serveis de la biblioteca  
 
12.1 Les Biblioteques objecte d’aquest conveni faran les funcions de biblioteques 

municipals. 
 
12.2 Com a Xarxa Municipal de Biblioteques de (nom de l’ajuntament), ha d’oferir els serveis 

bàsics d’informació i préstec per al conjunt de la població, així com els serveis 
específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis bàsics es presten amb els 
recursos documentals del conjunt de biblioteques municipals de la ciutat, els del conjunt 
de la XBM en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa 
telemàtica general. 

 
12.3 Les biblioteques objecte de conveni han de mantenir, com a mínim, un horari de 

funcionament del servei en cada cas de:   
 

 (nom de la biblioteca i horari) 

 ... 

 ... 
 
Tretzè. Comissió de Seguiment 
 
13.1 Per tal de coordinar la present col·laboració i com a òrgan d’interlocució de les parts 

signants, es constitueix una comissió de seguiment, vigilància i control del compliment 
del conveni, de caràcter paritari integrada per: el/la cap de zona, el director de la 
biblioteca central i un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.  
 
Aquesta Comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que puguin 
plantejar-se respecte del present conveni. 
 

13.2 La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les dues parts 
signants per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o 
relacionada amb el servei o amb les activitats programades. 

 
Catorzè. Previsions en cas d’incompliment. 
 
14.1 En cas d’incompliment dels deures i compromisos assumits per les dues parts en virtut 

d’aquest conveni, qualsevol de les parts signants pot requerir a la part incomplidora per 
al compliment, en el termini que es determini (i no superior a 2 mesos), de les 
obligacions i compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment serà 
comunicat a l’altra part de forma fefaent.   

14.2 Transcorregut aquest termini, si persisteix l’incompliment, les parts podran iniciar de 
forma unilateral els tràmits de resolució del conveni, podent comportar la indemnització 
dels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment.  
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14.3 Tot l’anterior, sense prejudici que les parts acordin celebrar una reunió de la comissió 
de seguiment per consensuar la millor fórmula per fer possible el compliment dels 
compromisos assumits en aquest conveni. 

 
Quinzè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència de quatre anys.  
D’acord amb el disposat a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, en qualsevol 
moment abans de la finalització prevista, les parts podran acordar unànimement la seva 
pròrroga per a un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
Setzè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució del present conveni, les següents: 
- El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius. 
- El mutu acord dels signants. 
- L’incompliment d’obligacions o compromisos assumits per cada part en virtut d’aquest 

conveni, sens perjudici dels requeriments i les responsabilitats en què es pugui incórrer. 
- Les causes generals que contempla la legislació vigent. 
 
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix d’acord amb el 
previst a l’article 52 de la LRJSP i concordants. 
 
Dissetè. 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.  
 
Divuitè. Noves Biblioteques 
 
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament), es regiran pel present conveni, mitjançant la 
incorporació d’una addenda, aprovada prèviament pels òrgans competents d’ambdues parts 
i degudament signada.  
 
Dinovè. Protecció de dades 
 
La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades del 
personal de la biblioteca que formin part de la seva plantilla, així com les de la resta 
d’usuaris dels diferents sistemes i eines que es posen a la seva disposició. 
 
L’ajuntament actua com a responsable del tractament de les dades del seu personal.  
 
Ambdues parts actuen com a corresponsables del tractament respecte de les persones 
usuàries dels serveis posats a disposició dels ciutadans a la XB 
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Existirà cessió de dades entre les dues parts en matèria d’avaluació de riscos laborals i 
coordinació empresarial. 
 
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) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals. 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. 

 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
(Disposició addicional: si s’escau, concreció de fons/projectes especials dintre de la 
Biblioteca que són objecte d’una regulació específica per la seva excepcionalitat i 
singularitat). 
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Annex 1 Recursos humans 
 

Recursos humans segons els mòduls
4
 

en jornades a temps complet  
Bibl.1 Bibl.2 Bibl.3 Total 

Personal 
bibliotecari 
titulat 

1. Director de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

2. Sotsdirector de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

3. Bibliotecaris (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

Personal 
sense 
titulació 
bibliotecària 

4. Auxiliars de biblioteca (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

5. Ajudants de serveis (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

6. Altres categories (nombre) (nombre) (nombre) (nombre) 

      

 
 

Compensació econòmica de la Diputació de Barcelona 
si l’Ajuntament contracta directament al personal bibliotecari titulat preus 
any en curs (increment anual segons la LPGE) 

 

   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
   (tipus plaça)                         (nombre)                         (import) 
 

 

 
La Diputació de Barcelona mantindrà 1 plaça de bibliotecari itinerant a nivell de zona, amb seu 
a la biblioteca central de la zona, que donarà servei puntual a la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament). 
  

                                                      
4
 Tenint en compte el que estableixen els Estàndards de Biblioteca Pública de Catalunya i 

paràmetres claus com la població de referència i la superfície de l’equipament, s’assignen els 
mòduls: 
 

Mòdul Classe Biblioteca 
... ... ................................................. 
... ... ................................................. 
... ... ................................................. 
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L’Ajuntament mantindrà 1 plaça d’auxiliar de biblioteca itinerant per a tota la seva Xarxa de 
Biblioteques quan tingui assignades com a mínim 15 places d’auxiliar, que donarà servei 
puntual a totes les biblioteques del municipi de (nom de l’ajuntament). 
 
La Diputació de Barcelona coordinarà el treball de la comarca amb la Xarxa Municipal de 
Biblioteques de (nom de l’ajuntament) a través del cap de zona. 
 
Annex 2 Estàndards de la biblioteca pública  
 
http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf 
Aquests estàndards bibliotecaris defineixen, segons la tipologia de la biblioteca (local, central o 
de proximitat), el nombre d’habitants i les característiques de l’equipament actual (superfície, 
distribució de l’espai i horari), els requeriments en serveis i recursos que han d’oferir les 
biblioteques. 
 
 

Biblioteca Administració 

Fons documental (€) 
Promoció de la 

lectura (€)
5
 

Total 
Llibres, DVD i 

CD
6
 

Revistes i 
diaris 

Bibl.1 Diputació     

Ajuntament (import)  (import) (import) (import) 

Bibl.2 Diputació     

Ajuntament (import) (import) (import) (import) 

Bibl.3 Diputació     

Ajuntament (import) (import) (import) (import) 

Total Diputació (import) (import) (import) (import) 

Ajuntament     

      

 
  

                                                      
5
 Imports aproximats segons la darrera dada consignada per l’ajuntament  

6
 Imports aproximats calculats a partir del nombre estimat de volums 

http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/Estandards_catala.pdf
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Annex 3 Prevenció de riscos laborals  
 

1 L’Ajuntament lliurarà còpia de l’avaluació de riscos de les instal·lacions i els llocs de 
treball de la biblioteca i de la planificació de les mesures preventives que se’n hagin 
derivat a la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Es 
disposarà del termini d’un any a comptar des de la signatura d’aquest conveni o des de 
la inauguració de la biblioteca. 

 
2 Si l’Ajuntament avalua els riscos psicosocials del personal municipal de la biblioteca i de 

les conclusions se’n derivi un conflicte entre empleats de la Diputació i de l’Ajuntament, 
s’aplicaran els mecanismes de coordinació empresarial, d’acord amb la normativa 
preventiva en vigor en cada moment. Per tant, hi haurà una comunicació recíproca del 
cas entre ambdues institucions, amb la finalitat d’arribar a un acord sobre la forma de 
tractar-lo. 

 
Si l’avaluació de riscos psicosocials impulsada per l’Ajuntament inclou o participa el personal 

de la Diputació de Barcelona, de forma prèvia a l’inici del procés, cal que es posi en 
contacte amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació, informant del 
procediment. 

 
3 En el cas de detectar-se una situació de risc psicosocial entre el personal de qualsevol 

de les entitats que presta serveis a la biblioteca, hi haurà comunicació recíproca del cas 
entre ambdues institucions amb la finalitat d’arribar a un acord sobre la forma de tractar-
lo. En el supòsit d’haver d’adoptar mesures preventives, les dues entitats es coordinaran 
per tal de determinat a quina d’elles correspon la seva adopció. 

 
4 Quan com a resultat de l’avaluació de riscos o la vigilància de la salut calgués l’aplicació 

de mesures correctores que afectin a bens mobles i/o immobles, aquestes aniran, amb 
caràcter general, a càrrec de l’Ajuntament, en tant que titular del centre de treball, amb 
excepció d’aquelles que facin referència als equips subministrats per la Diputació de 
Barcelona. 

 
5 Les revisions mèdiques dels treballadors de la Diputació de Barcelona corresponents al 

desenvolupament dels aspectes de vigilància de la salut seran a càrrec d’aquesta, 
aplicant els protocols mèdics que facilitarà el servei de vigilància de la salut de la 
Diputació de Barcelona, que posteriorment facilitarà a l’Ajuntament els certificats 
d’aptitud. 

 
6 Quan es produeixi un accident de treball que afecti a personal de la Diputació de 

Barcelona, la direcció de la Biblioteca n’informarà a la Unitat de Recursos Humans de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

 
El Servei de Prevenció de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
investigarà l’accident i li lliurarà una còpia de l’informe a l’Ajuntament, que haurà de 
planificar i executar les mesures correctores que se’n derivin, si és el cas, informant-ne la 
Diputació de Barcelona.  
 

7 Quan la mútua d’accidents de treball determini un període d’observació originat per una 
malaltia professional que afecti a personal de la Diputació que presta els seus serveis a 
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la biblioteca, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ho 
comunicarà a l’Ajuntament. Els serveis de prevenció de totes dues institucions es 
coordinaran per fer-ne el seguiment i control. 

 
8 En el cas que siguin necessàries adaptacions al lloc de treball, restriccions o limitacions 

individuals que afectin a personal de la Diputació de Barcelona i hagin estat informades 
pel seu servei de vigilància de la salut, la Diputació de Barcelona comunicarà a 
l’Ajuntament les mesures que s’han d’aplicar per tal que es procedeixi a la seva 
execució.  

 
9 La Diputació s’encarregarà de facilitar al seu personal la formació i informació 

necessàries en matèria preventiva a excepció de les referides a emergències o al Pla 
d’autoprotecció que seran a càrrec de l’Ajuntament. 

 
10 L’Ajuntament elaborarà i aprovarà les mesures d’emergències o, el Pla d’autoprotecció si 

s’escau, l’implantarà i n’informarà i formarà a tot el personal, incloent-hi el de la Diputació 
que presti servei en aquestes biblioteques. Així mateix donarà trasllat a la Diputació de la 
documentació i de les actuacions i que se’n derivin. 

 
11 En compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials, els Ajuntaments adoptaran totes les decisions i mesures necessàries per 
prevenir els riscos laborals derivats de la concurrència d’activitats empresarials en les 
biblioteques. 

 
Diputació i Ajuntament, a més, es comprometen a vigilar que les empreses que 
contractin o subcontractin per executar obres o prestar serveis en les seves biblioteques 
disposen de l’avaluació de riscos, el pla de seguretat i salut (si escau), els procediments 
o protocols de treball escaients, i acreditin que han complert les seves obligacions en 
matèria de formació i informació als seus treballadors i que han establert els mitjans de 
coordinació necessaris. 

 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’atorgament de subvencions, per concessió directa, destinades al suport de les 
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de 
Barcelona per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les quotes relatives 
a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants. Associació Badiu per 
l’ajuda als infants i Jardí d’Infants l’Estel Blau, SL (exp. núm. 2018/11772).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de 

juliol de 2018, s’aprova la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de 
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subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades al 
suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació 
de Barcelona per al curs 2016-2017 mitjançant la minoració de les quotes relatives 
a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, de la Gerència de Serveis 
d’Educació, per un import màxim d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS 
(1.500.000,00 €), del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2018. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 29 de 

novembre de 2018, s’aprova la resolució de la convocatòria esmentada, de 
conformitat amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat, formalitzada en l’acta 
de data 8 de novembre de 2018, i a la vista de l’informe emès per l’òrgan 
d’instrucció de data 6 de novembre de 2018. El dictamen de resolució inclou en el 
seu acord PRIMER la relació de sol·licituds estimades i en l’acord SEGON la 
sol·licitud que ha estat desestimada per haver-se presentat fora de termini.  

 
3. L’acord de resolució de la convocatòria va ser publicat al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona (BOPB) en data 11 de desembre de 2018 i a la Seu 
Electrònica de la Diputació de Barcelona. Els dies següents a la publicació, dues 
escoles bressol de titularitat privada van contactar amb la Gerència dels Serveis 
d’Educació per comunicar la possible existència d’un error en la resolució de la 
concessió de subvencions que s’acabava de publicar. El motiu era que les entitats a 
les que representaven no estaven incloses ni en la relació de sol·licituds estimades 
ni desestimades, tot i que consideraven que havien presentat correctament els 
formularis de sol·licituds de subvenció i documentació annexa. 

 
4. Davant l’alerta, l’òrgan instructor d’aquesta convocatòria va fer les comprovacions 

oportunes per verificar la informació facilitada i, a continuació, va decidir iniciar una 
revisió d’ofici de tota la fase d’instrucció. Com a resultat d’aquesta revisió s’ha emès 
un nou informe d’instrucció de data 14 de febrer de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“INFORME DE REVISIÓ DE LA INSTRUCCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
PRESENTADES EN EL MARC DEL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 10143/18 
DESTINADES AL SUPORT A LES LLARS D’INFANTS DE TITULARITAT PRIVADA 
D’INICIATIVA SOCIAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER AL CURS 2016-
2017 MITJANÇANT LA MINORACIÓ DE LES QUOTES RELATIVES A 
L’ESCOLARITZACIÓ DELS ALUMNES D’AQUESTES LLARS D’INFANTS 
 
a) Antecedents 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de juliol de 2018, va 
aprovar la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades al suport de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017 
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mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes 
llars d’infants (codi de la convocatòria: 201820185120010143).  

 
El pressupost màxim destinat a la concessió de les subvencions regulades en aquesta 
convocatòria va ser d’UN MILIÓ CINC-CENTS MIL EUROS (1.500.000,00 €), del pressupost 
de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018.  

 
El termini de presentació de sol·licituds es va estendre des del dia 27 de juliol de 2018 fins 
el 19 de setembre de 2018. Una vegada finalitzat aquest termini es va efectuar la fase 
d’instrucció i l’informe resultant va ser elevat a l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte. La 
convocatòria es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de 29 de novembre de 2018, i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
(BOPB) l’11 de desembre de 2018, i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. En 
aquesta resolució es va esgotar la totalitat del crèdit aprovat en la convocatòria. 

 
Els dies següents a la publicació, dues entitats van contactar amb la Gerència de Serveis 
d’Educació per alertar de la possible existència d’un error en la resolució de la concessió de 
subvencions que havia estat publicada. El motiu era que no estaven incloses ni en la relació 
de sol·licituds estimades ni desestimades, tot i que consideraven que havien presentat 
correctament les corresponents sol·licituds de subvenció i els documents annexos. La 
comunicació es va efectuar de la següent manera:   

 

 El dia 12 de desembre de 2018, un representant de l’Associació Badiu per l’ajuda 
als infants, amb NIF G66276809, després de parlar telefònicament amb el personal 
administratiu de la Secció de Gestió, envia un correu electrònic per a informar les 
dades de l’entitat i adjunta la sol·licitud de subvenció presentada, amb número de 
registre electrònic 1840039220 i amb data d’entrada 30/08/2018. En aquest 
missatge adjunta, en format pdf, el justificant de recepció de la sol·licitud de 
subvenció i fa esment als documents annexats (formulari i annexos A1, A2, A3, A4 i 
A5).  

 

 El dia 14 de desembre de 2018, la presidenta de la Coordinadora d’Escoles Bressol 
de Catalunya, envia un correu electrònic al Diputat delegat d’Educació, on comunica 
que el Jardí d’infants Estel Blau,SL amb NIF B61995841, havia presentat 
correctament i dins del termini la seva sol·licitud de subvenció i acompanya, en 
format pdf, la sol·licitud corresponent i el justificant de recepció, amb número de 
registre electrònic 1840039425 i amb data d’entrada 04/09/2018 

 
b) Resultat de la revisió de la instrucció   

 
A la vista d’aquests fets, aquest òrgan instructor va considerar procedent efectuar una 
revisió d’ofici de tota la fase d’instrucció, verificant d’una banda els errors comunicats per 
aquestes dues entitats, i d’una altra, examinant la possible existència d’altres situacions 
similars.  
 
El resultat d’aquest treball, ha suposat una nova revisió i anàlisi de totes les sol·licituds 
rebudes en aquesta convocatòria, i ha constatat finalment que l’Associació Badiu per l’ajuda 
als infants i el Jardí d’infants Estel Blau, SL havien observat tots els requisits necessaris per 
a presentar-se en aquesta convocatòria i, per tant, eren susceptibles de ser beneficiaris 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

d’una subvenció; en canvi, no van ser incloses ni en la valoració tècnica ni en l’informe 
d’instrucció en base a la qual després es va proposar la concessió de subvencions a l’òrgan 
col·legiat. Tanmateix, no s’han detectat altres possibles situacions similars.  
 
Les dues sol·licituds en qüestió van entrar pel canal electrònic que indicava les bases de la 
convocatòria, és a dir, mitjançant la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
(https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp), i dins del termini establert 
(l’Associació Badiu per l’ajuda als infants, el dia 30 d’agost de 2018 i la Llar d’infants Estel 
Blau SL, el dia 4 de setembre de 2018). Pel que fa al contingut de la documentació annexa 
a les sol·licituds, compleix amb tots els requisits imposats per a concórrer i, en base a 
aquesta documentació, les puntuacions que haguessin obtingut en el procés d’aplicació dels 
criteris objectius d’atorgament de subvencions, fixats a la base novena de la convocatòria, 
són les següents: 
 

Nom Entitat Municipi 
Nombre
Centres 

Nombre  
centres 

alta 
comple-

xitat 

Nombre 
places 

Punts 
per 

places 

Alumnes 
amb NEE 

Punts 
per 
NEE 

Total 
punts:  
places 
+ NEE 

ASSOCIACIÓ 
BADIU PER 
L’AJUDA ALS 
INFANTS  

BADALONA 1 0 57 57 0 0 57 

JARDÍ 
D’INFANTS 
L’ESTEL BLAU 
SL  

L'HOSPITALET 
DE 

LLOBREGAT 
1 1 117 234 4 4 250 

 
Així doncs, l’Associació Badiu per l’ajuda als infants i el Jardí d’infants Estel Blau, SL es van 
ajustar a la normativa reguladora d’aquesta convocatòria i haurien d’haver estat 
beneficiàries d’una subvenció, per un import proporcional a la puntuació total obtinguda. El 
motiu pel qual no van ser incloses en l’acord de resolució de la convocatòria és 
exclusivament per causes imputables a aquest centre gestor, probablement ocasionat per 
una concatenació de circumstàncies adverses, concentrades en el mateix període de temps, 
que ha patit aquesta Gerència durant l’exercici 2018 però que assumeix íntegrament, i que 
en cap cas pot perjudicar les dues escoles bressol afectades. 
 
c)  Proposta de l’òrgan instructor  

 
Atès que les sol·licituds de subvenció presentades per l’Associació Badiu per l’ajuda als 
infants i el Jardí d’infants Estel Blau, SL són correctes en temps i forma, no van ser 
valorades en la fase d’instrucció corresponent, reuneixen tots els requisits per a ser 
beneficiàries en el marc d’aquesta convocatòria, i el crèdit inicialment aprovat es va esgotar 
íntegrament, aquest òrgan instructor PROPOSA concedir de forma directa les següents 
subvencions: 
 

Nom Entitat NIF 
Total punts: 

places + NEE 
Assignació 
definitiva 

Associació Badiu per 
l’ajuda als infants 

G66276809 57 10.779,27 € 

https://seuelectronica.diba.cat/sol_licitud-general.asp
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Nom Entitat NIF 
Total punts: 

places + NEE 
Assignació 
definitiva 

Jardí d’infants 
l’Estel Blau, SL 

B61995841 250 47.277,50 € 

TOTAL  58.056,77 €  

 
Amb aquesta concessió, que ha de ser elevada al mateix òrgan d’aprovació que va resoldre 
la convocatòria de subvencions, és a dir, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
s’esmena l’error material d’omissió comès amb aquestes dues entitats i no es causen 
perjudicis als interessos de la resta de beneficiaris en els seus drets adquirits.” 

 
5. Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la 

corresponent acta de data 14 de febrer de 2019, és necessari, aprovar l’atorgament 
de les esmentades subvencions. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú, en virtut del qual les administracions públiques podran rectificar en qualsevol 
moment els errors materials, de fet o aritmètics dels seus actes. 

 
2. L’art 75 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, en 

virtut del qual l’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures necessàries per 
aconseguir el respecte ple als principis de contradicció i d’igualtat dels interessats 
en el procediment.  

 
3. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 

de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la 
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE 
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió 
d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
4. 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). 

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

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
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6. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent:  
 

A C O R D  
 
Primer. APROVAR l’atorgament de les següents subvencions, per concessió directa, 
destinades al suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les quotes 
relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, d’acord amb el 
següent detall: 
 

Nom Entitat NIF Import  

ASSOCIACIÓ BADIU PER L’AJUDA ALS 
INFANTS  

G66276809 10.779,27 € 

JARDÍ D’INFANTS L’ESTEL BLAU SL B61995841 47.277,50  € 

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinquanta-vuit mil cinquanta-sis 
euros amb setanta-set cèntims (58.056,77 €), destinada a la concessió de les 
subvencions esmentades amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40300/32000/48901 del pressupost vigent de Diputació de Barcelona.   
 
Tercer. ESTABLIR que aquestes subvencions es regiran per tot allò previst en la 
convocatòria i bases específiques de subvencions aprovades en l’acord núm. 376 de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 19 de juliol de 2018 
(convocatòria número 10143/18), a excepció del termini per a presentar la justificació 
que s’amplia fins el dia 30 d’abril de 2019. 
 
Quart. COMUNICAR aquestes concessions de subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions i a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a l’Associació Badiu per l’ajuda als infants i 
al Jardí d’Infants l’Estel Blau, SL.”  

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions en el marc del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, per import de 800.000 € (exp. núm. 2018/20246).- 
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: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i 
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per 

a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”, consistent en donar suport econòmic a la gestió d’equipaments i centres 
educatius i al desplegament d’actuacions i programes educatius que fomentin 
l’educació a temps complet i les polítiques d’orientació i suport a les transicions 
educatives. Els seus destinataris són els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 
habitants.  

 
5. En informe emès en data 14 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. El punt de 
partida va ser un criteri objectiu i unívoc de caràcter poblacional, aplicat de manera 
que s’atorgui a cada municipi un mínim d’assignació i que s’afavoreixi de forma 
progressiva als municipis més petits.  
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6. L’article 3.4. del règim del catàleg estableix que per calcular la població s’ha de 
considerar la que correspon al padró vigent amb efectes en la data d’inici de 
vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les 
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una data 
determinada. Per això s’han emprat les xifres de població del Padró municipal 
referides a l’1 de gener de 2018, que van ser aprovades pel Ministeri d’Economia, 
Indústria i Competitivitat i declarades oficials mitjançant el Reial decret 1458/2018, 
de 14 de desembre.  

 

En concret, aquest sistema de quantificació és el següent:  
 

a) Definir una sèrie numèrica progressiva: en primer lloc, es defineix una sèrie numèrica 
que serveix com a base per calcular una distribució on a menor mida de municipi, més 
aportació per habitant. Aquesta sèrie numèrica s’obté mitjançant la següent fórmula: 
Població*(0,001-1)/y)+1. En aquesta operació, “y” és el número d’habitants que 
s’estableix per modificar la corba de la funció de distribució, tenint en compte que “y” 
sempre serà més gran que 5.000. Enguany “y” s’ha fixat en 10.000 a fi que, 
aproximadament, els municipis més petits rebin el doble d’assignació per habitant que 
els municipis més grans. 

b) Calcular la puntuació per cada ens: aquesta sèrie numèrica es multiplica pel nombre 
d’habitants de cada municipi, obtenint així una puntuació per cada municipi. 

c) Calcular l’assignació individual inicial: l’assignació de cada municipi és directament 
proporcional a la seva puntuació. Es divideix la puntuació de cada municipi entre la suma 
del total de puntuacions i es multiplica per la quantitat total a repartir, obtenint així l’import 
assignat.  

d) Garantir una quantitat mínima: tots els municipis reben una quantitat mínima de 1000 
euros, independentment de l’assignació obtinguda en el repartiment. Els municipis que 
no arriben a aquesta quantitat, se’ls hi assigna per defecte 1.000 euros i aquesta quantia 
es disminueix del total de l’import total de la convocatòria. 

e) Arrodonir les quantitats: finalment s’arrodoneixen les quantitats finals a l’euro sense 
cèntim.” 

 
7. La quantia total amb què es dota el fons és de vuit-cents mil euros (800.000 €). 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el 
sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons 
especificat en la part expositiva del present dictamen: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Assignació 

2019 
Operació 

comptable  
Posició 

Aguilar de Segarra, Ajuntament d' P0800200H 19/Y/264127 1.107 € 1903000399 1 

Aiguafreda, Ajuntament d' P0801400C 19/Y/264028 7.714 € 1903000399 2 

Alpens, Ajuntament d' P0800400D 19/Y/264124 1.092 € 1903000399 3 

Argençola, Ajuntament d' P0800800E 19/Y/264135 1.000 € 1903000399 4 

Avià, Ajuntament d' P0801100I 19/Y/264037 7.172 € 1903000399 5 

Avinyó, Ajuntament d' P0801200G 19/Y/264039 7.172 € 1903000399 6 

Avinyonet del Penedès, Ajuntament d' P0801300E 19/Y/264054 5.718 € 1903000399 7 

Bagà, Ajuntament de P0801600H 19/Y/264044 6.946 € 1903000399 8 

Balenyà, Ajuntament de P0801700F 19/Y/264001 9.676 € 1903000399 9 

Balsareny, Ajuntament de P0801800D 19/Y/264011 8.958 € 1903000399 10 

Bellprat, Ajuntament de P0802100H 19/Y/264164 1.000 € 1903000399 11 

Borredà, Ajuntament de P0802400B 19/Y/264105 1.789 € 1903000399 12 

Bruc, Ajuntament del P0802500I 19/Y/264051 6.647 € 1903000399 13 

Brull, Ajuntament del P0802600G 19/Y/264128 1.030 € 1903000399 14 

Cabanyes, Ajuntament de les P0802700E 19/Y/264079 3.585 € 1903000399 15 

Cabrera d'Anoia, Ajuntament de P0802800C 19/Y/264062 4.880 € 1903000399 16 

Cabrera de Mar, Ajuntament de P0802900A 19/Y/263992 10.242 € 1903000399 17 

Calaf, Ajuntament de P0803100G 19/Y/264006 9.416 € 1903000399 18 

Calders, Ajuntament de P0803400A 19/Y/264077 3.522 € 1903000399 19 

Caldes d'Estrac, Ajuntament de P0803200E 19/Y/264021 8.398 € 1903000399 20 

Calldetenes, Ajuntament de P0822400H 19/Y/264029 7.706 € 1903000399 21 

Callús, Ajuntament de P0803700D 19/Y/264047 6.811 € 1903000399 22 

Calonge de Segarra, Ajuntament de P0803600F 19/Y/264137 1.000 € 1903000399 23 

Campins, Ajuntament de P0803800B 19/Y/264104 2.009 € 1903000399 24 

Cànoves i Samalús, Ajuntament de P0804100F 19/Y/264019 8.630 € 1903000399 25 

Canyelles, Ajuntament de P0804200D 19/Y/263994 10.177 € 1903000399 26 

Capolat, Ajuntament de P0804400J 19/Y/264159 1.000 € 1903000399 27 

Cardona, Ajuntament de P0804600E 19/Y/263991 10.238 € 1903000399 28 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Assignació 

2019 
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Carme, Ajuntament de P0804700C 19/Y/264087 2.968 € 1903000399 29 

Casserres, Ajuntament de P0804800A 19/Y/264055 5.448 € 1903000399 30 

Castell de l'Areny, Ajuntament de P0805600D 19/Y/264165 1.000 € 1903000399 31 

Castellar de n'Hug, Ajuntament de P0805100E 19/Y/264148 1.000 € 1903000399 32 

Castellar del Riu, Ajuntament de P0804900I 19/Y/264145 1.000 € 1903000399 33 

Castellbell i el Vilar, Ajuntament de P0805200C 19/Y/264003 9.477 € 1903000399 34 

Castellcir, Ajuntament de P0805400I 19/Y/264089 2.776 € 1903000399 35 

Castellet i la Gornal, Ajuntament de P0805700B 19/Y/264040 7.165 € 1903000399 36 

Castellfollit de Riubregós, Ajuntament de P0805900H 19/Y/264147 1.000 € 1903000399 37 

Castellfollit del Boix, Ajuntament de P0805800J 19/Y/264109 1.752 € 1903000399 38 

Castellgalí, Ajuntament de P0806000F 19/Y/264049 6.710 € 1903000399 39 

Castellnou de Bages, Ajuntament de P0806100D 19/Y/264064 4.709 € 1903000399 40 

Castellolí, Ajuntament de P0806200B 19/Y/264098 2.355 € 1903000399 41 

Castellterçol, Ajuntament de P0806300J 19/Y/264031 7.540 € 1903000399 42 

Castellví de la Marca, Ajuntament de P0806400H 19/Y/264056 5.341 € 1903000399 43 

Castellví de Rosanes, Ajuntament de P0806500E 19/Y/264052 6.239 € 1903000399 44 

Cercs, Ajuntament de P0826800E 19/Y/264070 4.191 € 1903000399 45 

Collbató, Ajuntament de P0806800I 19/Y/263993 10.166 € 1903000399 46 

Collsuspina, Ajuntament de P0806900G 19/Y/264116 1.347 € 1903000399 47 

Copons, Ajuntament de P0807000E 19/Y/264120 1.220 € 1903000399 48 

Espunyola, Ajuntament de l' P0807700J 19/Y/264132 1.033 € 1903000399 49 

Esquirol, Ajuntament de l' P0825400E 19/Y/264043 6.920 € 1903000399 50 

Estany, Ajuntament de l' P0807800H 19/Y/264112 1.552 € 1903000399 51 

Figaró-Montmany, Ajuntament de P0813300A 19/Y/264074 4.055 € 1903000399 52 

Fígols, Ajuntament de P0807900F 19/Y/264167 1.000 € 1903000399 53 

Fogars de la Selva, Ajuntament de P0808100B 19/Y/264057 5.148 € 1903000399 54 

Fogars de Montclús, Ajuntament de P0808000D 19/Y/264107 1.827 € 1903000399 55 

Folgueroles, Ajuntament de P0808200J 19/Y/264034 7.230 € 1903000399 56 
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Fonollosa, Ajuntament de P0808300H 19/Y/264060 5.066 € 1903000399 57 

Font-rubí, Ajuntament de P0808400F 19/Y/264063 4.814 € 1903000399 58 

Gaià, Ajuntament de P0808900E 19/Y/264146 1.000 € 1903000399 59 

Gallifa, Ajuntament de P0808600A 19/Y/264142 1.000 € 1903000399 60 

Gironella, Ajuntament de P0809100A 19/Y/263989 10.277 € 1903000399 61 

Gisclareny, Ajuntament de P0809200I 19/Y/264169 1.000 € 1903000399 62 

Granada, Ajuntament de la P0809300G 19/Y/264045 6.894 € 1903000399 63 

Granera, Ajuntament de P0809400E 19/Y/264163 1.000 € 1903000399 64 

Gualba, Ajuntament de P0809600J 19/Y/264058 5.188 € 1903000399 65 

Guardiola de Berguedà, Ajuntament de P0809800F 19/Y/264080 3.324 € 1903000399 66 

Gurb, Ajuntament de P0809900D 19/Y/264024 8.019 € 1903000399 67 

Hostalets de Pierola, Ajuntament dels P0816100B 19/Y/264020 8.521 € 1903000399 68 

Jorba, Ajuntament de P0810200F 19/Y/264086 3.167 € 1903000399 69 

Llacuna, Ajuntament de la P0810300D 19/Y/264082 3.242 € 1903000399 70 

Lluçà, Ajuntament de P0810800C 19/Y/264123 1.104 € 1903000399 71 

Malla, Ajuntament de P0811000I 19/Y/264126 1.084 € 1903000399 72 

Marganell, Ajuntament de P0824200J 19/Y/264129 1.033 € 1903000399 73 

Martorelles, Ajuntament de P0811400A 19/Y/263990 10.271 € 1903000399 74 

Masies de Roda, Ajuntament de les P0811500H 19/Y/264090 2.691 € 1903000399 75 

Masies de Voltregà, Ajuntament de les P0811600F 19/Y/264013 8.836 € 1903000399 76 

Mediona, Ajuntament de P0812100F 19/Y/264036 7.352 € 1903000399 77 

Monistrol de Calders, Ajuntament de P0812700C 19/Y/264093 2.595 € 1903000399 78 

Monistrol de Montserrat, Ajuntament de P0812600E 19/Y/264018 8.563 € 1903000399 79 

Montclar, Ajuntament de P0812900I 19/Y/264156 1.000 € 1903000399 80 

Montesquiu, Ajuntament de P0813000G 19/Y/264078 3.595 € 1903000399 81 

Montmajor, Ajuntament de P0813100E 19/Y/264106 1.823 € 1903000399 82 

Montmaneu, Ajuntament de P0813200C 19/Y/264152 1.000 € 1903000399 83 

Montseny, Ajuntament de P0813600D 19/Y/264115 1.278 € 1903000399 84 
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Muntanyola, Ajuntament de P0812800A 19/Y/264095 2.391 € 1903000399 85 

Mura, Ajuntament de P0813800J 19/Y/264134 1.000 € 1903000399 86 

Nou de Berguedà, Ajuntament de la P0814100D 19/Y/264149 1.000 € 1903000399 87 

Òdena, Ajuntament d' P0814200B 19/Y/264004 9.488 € 1903000399 88 

Olèrdola, Ajuntament d' P0814400H 19/Y/264005 9.491 € 1903000399 89 

Olesa de Bonesvalls, Ajuntament d' P0814500E 19/Y/264053 6.036 € 1903000399 90 

Olivella, Ajuntament d' P0814700A 19/Y/264002 9.621 € 1903000399 91 

Olost, Ajuntament d' P0814800I 19/Y/264068 4.305 € 1903000399 92 

Olvan, Ajuntament d' P0814300J 19/Y/264085 3.154 € 1903000399 93 

Orís, Ajuntament d' P0814900G 19/Y/264119 1.235 € 1903000399 94 

Oristà, Ajuntament d' P0815000E 19/Y/264099 2.089 € 1903000399 95 

Orpí, Ajuntament d' P0815100C 19/Y/264154 1.000 € 1903000399 96 

Òrrius, Ajuntament d' P0815200A 19/Y/264091 2.783 € 1903000399 97 

Pacs del Penedès, Ajuntament de P0815300I 19/Y/264081 3.395 € 1903000399 98 

Palma de Cervelló, Ajuntament de la P5831301F 19/Y/264017 8.608 € 1903000399 99 

Papiol, Ajuntament del P0815700J 19/Y/263996 9.955 € 1903000399 100 

Perafita, Ajuntament de P0815900F 19/Y/264111 1.624 € 1903000399 101 

Pla del Penedès, Ajuntament del P0816300H 19/Y/264067 4.525 € 1903000399 102 

Pobla de Claramunt, Ajuntament de la P0816400F 19/Y/264041 7.004 € 1903000399 103 

Pobla de Lillet, Ajuntament de la P0816500C 19/Y/264072 4.029 € 1903000399 104 

Pont de Vilomara i Rocafort, Ajuntament del P0818100J 19/Y/263999 9.694 € 1903000399 105 

Pontons, Ajuntament de P0816700I 19/Y/264108 1.797 € 1903000399 106 

Prats de Lluçanès, Ajuntament de P0817000C 19/Y/264026 7.787 € 1903000399 107 

Prats de Rei, Ajuntament dels P0816900E 19/Y/264101 2.119 € 1903000399 108 

Puigdàlber, Ajuntament de P0817300G 19/Y/264103 2.020 € 1903000399 109 

Puig-reig, Ajuntament de P0817400E 19/Y/263997 9.948 € 1903000399 110 

Pujalt, Ajuntament de P0817500B 19/Y/264136 1.000 € 1903000399 111 

Quar, Ajuntament de la P0817600J 19/Y/264166 1.000 € 1903000399 112 
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Rajadell, Ajuntament de P0817700H 19/Y/264100 2.097 € 1903000399 113 

Rellinars, Ajuntament de P0817800F 19/Y/264088 2.842 € 1903000399 114 

Rubió, Ajuntament de P0818400D 19/Y/264133 1.000 € 1903000399 115 

Rupit i Pruit, Ajuntament de P0818500A 19/Y/264122 1.115 € 1903000399 116 

Sagàs, Ajuntament de P0818700G 19/Y/264151 1.000 € 1903000399 117 

Saldes, Ajuntament de P0818900C 19/Y/264125 1.061 € 1903000399 118 

Sant Agustí de Lluçanès, Ajuntament de P0819400C 19/Y/264160 1.000 € 1903000399 119 

Sant Bartomeu del Grau, Ajuntament de P0819800D 19/Y/264084 3.164 € 1903000399 120 

Sant Boi de Lluçanès, Ajuntament de P0820000H 19/Y/264102 2.071 € 1903000399 121 

Sant Cebrià de Vallalta, Ajuntament de P0820200D 19/Y/264010 9.156 € 1903000399 122 

Sant Climent de Llobregat, Ajuntament de P0820300B 19/Y/263998 9.958 € 1903000399 123 

Sant Cugat Sesgarrigues, Ajuntament de P0820500G 19/Y/264076 3.665 € 1903000399 124 

Sant Esteve de Palautordera, Ajuntament de P0820600E 19/Y/264023 8.199 € 1903000399 125 

Sant Feliu Sasserra, Ajuntament de P0821100E 19/Y/264097 2.319 € 1903000399 126 

Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de P0821400I 19/Y/264007 9.328 € 1903000399 127 

Sant Iscle de Vallalta, Ajuntament de P0819200G 19/Y/264065 4.690 € 1903000399 128 

Sant Jaume de Frontanyà, Ajuntament de P0821500F 19/Y/264168 1.000 € 1903000399 129 

Sant Julià de Cerdanyola, Ajuntament de P0831100C 19/Y/264131 1.000 € 1903000399 130 

Sant Julià de Vilatorta, Ajuntament de P0821800J 19/Y/264015 8.792 € 1903000399 131 

Sant Llorenç d'Hortons, Ajuntament de P0822000F 19/Y/264025 7.910 € 1903000399 132 

Sant Llorenç Savall, Ajuntament de P0822100D 19/Y/264032 7.440 € 1903000399 133 

Sant Martí d'Albars, Ajuntament de P0822300J 19/Y/264158 1.000 € 1903000399 134 

Sant Martí de Centelles, Ajuntament de P0822200B 19/Y/264071 4.125 € 1903000399 135 

Sant Martí de Tous, Ajuntament de P0822600C 19/Y/264069 4.361 € 1903000399 136 

Sant Martí Sarroca, Ajuntament de P0822700A 19/Y/264012 8.997 € 1903000399 137 

Sant Martí Sesgueioles, Ajuntament de P0822800I 19/Y/264114 1.366 € 1903000399 138 

Sant Mateu de Bages, Ajuntament de P0822900G 19/Y/264096 2.319 € 1903000399 139 

Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament de P0823200A 19/Y/264033 7.368 € 1903000399 140 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Assignació 

2019 
Operació 

comptable  
Posició 

Sant Pere de Torelló, Ajuntament de P0823300I 19/Y/264030 7.542 € 1903000399 141 

Sant Pere de Vilamajor, Ajuntament de P0823400G 19/Y/263995 10.124 € 1903000399 142 

Sant Pere Sallavinera, Ajuntament de P0818800E 19/Y/264150 1.000 € 1903000399 143 

Sant Quintí de Mediona, Ajuntament de P0823600B 19/Y/264042 7.009 € 1903000399 144 

Sant Quirze de Besora, Ajuntament de P0823700J 19/Y/264046 6.840 € 1903000399 145 

Sant Quirze Safaja, Ajuntament de P0823900F 19/Y/264094 2.452 € 1903000399 146 

Sant Sadurní d'Osormort, Ajuntament de P0824100B 19/Y/264162 1.000 € 1903000399 147 

Sant Salvador de Guardiola, Ajuntament de P0809700H 19/Y/264014 8.903 € 1903000399 148 

Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament de P0826500A 19/Y/264050 6.615 € 1903000399 149 

Santa Cecília de Voltregà, Ajuntament de P0824300H 19/Y/264141 1.000 € 1903000399 150 

Santa Eugènia de Berga, Ajuntament de P0824600A 19/Y/264035 7.117 € 1903000399 151 

Santa Eulàlia de Riuprimer, Ajuntament de P0824700I 19/Y/264066 4.678 € 1903000399 152 

Santa Fe del Penedès, Ajuntament de P0824900E 19/Y/264113 1.499 € 1903000399 153 

Santa Maria de Besora, Ajuntament de P0825300G 19/Y/264153 1.000 € 1903000399 154 

Santa Maria de Martorelles, Ajuntament de P0825600J 19/Y/264083 3.307 € 1903000399 155 

Santa Maria de Merlès, Ajuntament de P0825500B 19/Y/264140 1.000 € 1903000399 156 

Santa Maria de Miralles, Ajuntament de P0825700H 19/Y/264155 1.000 € 1903000399 157 

Santa Maria d'Oló, Ajuntament de P0825800F 19/Y/264075 3.780 € 1903000399 158 

Santa Susanna, Ajuntament de P0826100J 19/Y/264009 9.206 € 1903000399 159 

Seva, Ajuntament de P0826900C 19/Y/264008 9.324 € 1903000399 160 

Sobremunt, Ajuntament de P0827100I 19/Y/264161 1.000 € 1903000399 161 

Sora, Ajuntament de P0827200G 19/Y/264139 1.000 € 1903000399 162 

Subirats, Ajuntament de P0827300E 19/Y/264016 8.679 € 1903000399 163 

Tagamanent, Ajuntament de P0827600H 19/Y/264117 1.324 € 1903000399 164 

Talamanca, Ajuntament de P0827700F 19/Y/264138 1.000 € 1903000399 165 

Tavèrnoles, Ajuntament de P0827500J 19/Y/264118 1.274 € 1903000399 166 

Tavertet, Ajuntament de P0828000J 19/Y/264157 1.000 € 1903000399 167 

Torre de Claramunt, La, Ajuntament de P0828600G 19/Y/264000 9.607 € 1903000399 168 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Assignació 

2019 
Operació 

comptable  
Posició 

Torrelavit, Ajuntament de P0828700E 19/Y/264061 5.040 € 1903000399 169 

Torrelles de Foix, Ajuntament de P0828800C 19/Y/264038 7.241 € 1903000399 170 

Ullastrell, Ajuntament d' P0829000I 19/Y/264048 6.749 € 1903000399 171 

Vallbona d'Anoia, Ajuntament de P0829200E 19/Y/264059 4.948 € 1903000399 172 

Vallcebre, Ajuntament de P0829300C 19/Y/264130 1.000 € 1903000399 173 

Vallgorguina, Ajuntament de P0829500H 19/Y/264022 8.389 € 1903000399 174 

Vallromanes, Ajuntament de P0829700D 19/Y/264027 7.773 € 1903000399 175 

Veciana, Ajuntament de P0829800B 19/Y/264144 1.000 € 1903000399 176 

Vilada, Ajuntament de P0830000F 19/Y/264110 1.692 € 1903000399 177 

Vilalba Sasserra, Ajuntament de P0830700A 19/Y/264092 2.634 € 1903000399 178 

Vilanova de Sau, Ajuntament de P0830400H 19/Y/264121 1.227 € 1903000399 179 

Vilobí del Penedès, Ajuntament de P0830500E 19/Y/264073 4.045 € 1903000399 180 

Viver i Serrateix, Ajuntament de P0830900G 19/Y/264143 1.000 € 1903000399 181 
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Segon. DISPOSAR la despesa total de vuit-cents mil euros (800.000,00 €), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/46280 del pressupost de l’any 2019. 
 
Tercer. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 

 
La concessió s’ha d’entendre acceptada per l’ens destinatari si en el termini d’un 
mes, comptat a partir de la recepció de la notificació del present dictamen, aquest 
no manifesta expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb 
tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 
2019, i el de justificació fins al 31 d’octubre de 2019. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. 
 
2.3. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. La justificació de les concessions d’import igual o inferior a 2.000,00 euros 

consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les 
despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de 
despesa. En aquests supòsits els ens destinataris no han de presentar cap 
memòria tècnica ni formulari associat. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 

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

 

2.11. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses 
directes imputades. 

 

2.12. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació 
de Barcelona i d’altres administracions. 

 

2.13. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 

2.15. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 
com s’indica a continuació: 

 
a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 

justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 
b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 

ens executor. 
c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 

 
2.16. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.17. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
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2.18. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia presentació de la justificació de les despeses de 
l’actuació. 
 
4. Renúncia 
 

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

 
4.2. Durant l’any 2019, en cas que les renúncies presentades suposin un volum 

igual o superior al 10 % de la quantia del fons, el centre gestor, d’ofici, podrà 
destinar les quantitats alliberades a incrementar les concessions dels ens que 
les han acceptat. El sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons ha de ser el mateix que en la distribució inicial. 

 
5. Audiència i tancament 
 

5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 
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5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 
i la revocació dels ajuts no justificats. 

 
5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen 
la Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 2.499.976,64 € (exp. núm. 2018/20097).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
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Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 

concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons “Els 

serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc”, consistent 
en donar suport econòmic a les estructures bàsiques per al funcionament dels 
serveis locals d’ocupació (SLO), amb l’objectiu de dinamitzar el mercat de treball 
en l’àmbit local i, a més, contribueix a proporcionar estabilitat a la contractació de 
les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la prestació contínua del servei a les 
persones demandants d’ocupació i a les empreses que busquen candidats per 
cobrir llocs de treball vacants. Són destinataris del fons de prestació els 
ajuntaments de la província de Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis i consorcis locals. 

 
5. En informe emès en data 29 de gener de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  
 
L’ens local ha d’haver subscrit un conveni de col·laboració entre l’ens local i la 
Diputació de Barcelona per a la posada a disposició de la Plataforma Telemàtica 
Xaloc, vigent a 1 de gener de 2019, així com estar adherit al Protocol general de la 
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa Xaloc) (BOPB 30 de desembre de 
2015). També cal tenir una activitat registrada en els darrers 12 mesos de, com a 
mínim, 1.000 actuacions totals. 
 
Els fons de prestació es calculen en base a l’aplicació proporcional de criteris 
objectius que recullen les característiques socioeconòmiques, poblacionals i 
territorials d’ens adherits al Protocol general del Pla. 

 
El càlcul d’aquest fons es realitza de la manera següent: 
 
- L’ajut econòmic és el resultant de multiplicar les actuacions ponderades de cada 

servei local d’ocupació (SLO) per l’import per actuació, segons el tram poblacional. 
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- Les actuacions ponderades es calculen tenint en compte les actuacions totals 
realitzades en els darrers dotze mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc), que es 
ponderen segons la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals 
d’Ocupació (Xaloc), i que corresponen a les tipologies següents d’actuacions: amb 
empreses, amb persones en situació d’atur o en millora de l’ocupació.  

- L’import per actuació segons el tram poblacional es calcula a partir del pressupost 
aprovat per a aquest recurs per a cada tram. 

- El tram poblacional es basa en el nombre d’habitants, segons el padró vigent en el 
moment d’aprovació del Catàleg (font: Idescat): 

 
• Entitats locals de més de 50.000 habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 20.001 i els 50.000 

habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 10.001 i els 20.000 

habitants. 
• Entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 10.000 

habitants. 
• Entitats locals de menys de 5.000 habitants. 

 
S’estableixen els imports màxim i mínim següents: 
 

- Import màxim de 95.000 € per entitat. 
- Import mínim de 5.000 € per entitat. No es concedirà l’ajut a aquelles entitats 

amb un import resultant inferior a 5.000 €. 
 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de 2.499.976,64 €. Cal tenir present 

que d’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre 
aplicacions pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost 
inicial assignat. 

 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació “Els 
serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de 
la participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del 
present dictamen: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar  

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 19/Y/265240 28.697,25 € 38.263,00 € 1903000396/1 

Ajuntament d'Alella P0800300F 19/Y/265239 17.427,83 € 23.237,11 € 1903000396/2 

Ajuntament d'Arenys 
de Mar 

P0800600I 19/Y/265238 8.457,20 € 11.276,27 € 1903000396/3 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 19/Y/265237 17.833,38 € 23.777,84 € 1903000396/4 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 19/Y/265236 68.999,22 € 91.998,96 € 1903000396/5 

Ajuntament de Badia 
del Vallès 

P0831200A 19/Y/265235 15.335,74 € 20.447,65 € 1903000396/6 

Ajuntament de Calaf P0803100G 19/Y/265234 28.426,18 € 37.901,57 € 1903000396/7 

Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

P0803300C 19/Y/265233 32.632,28 € 43.509,71 € 1903000396/8 

Ajuntament de Calella P0803500H 19/Y/265232 19.724,12 € 26.298,83 € 1903000396/9 

Ajuntament de Canet 
de Mar 

P0803900J 19/Y/265231 12.644,39 € 16.859,19 € 1903000396/10 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 19/Y/265230 23.249,30 € 30.999,07 € 1903000396/11 

Ajuntament de 
Castellar del Vallès 

P0805000G 19/Y/265229 27.113,10 € 36.150,80 € 1903000396/12 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 19/Y/265228 35.854,67 € 47.806,23 € 1903000396/13 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 19/Y/265227 23.939,78 € 31.919,71 € 1903000396/14 

Ajuntament de 
Corbera de Llobregat 

P0807100C 19/Y/265226 12.617,16 € 16.822,88 € 1903000396/15 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 19/Y/265225 13.802,90 € 18.403,87 € 1903000396/16 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 19/Y/265159 17.761,76 € 23.682,35 € 1903000396/17 

Ajuntament 
d'Esplugues de 
Llobregat 

P0807600B 19/Y/265158 31.808,60 € 42.411,47 € 1903000396/18 

Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

P0808500C 19/Y/265220 24.496,95 € 32.662,60 € 1903000396/19 

Ajuntament de La 
Garriga 

P0808700I 19/Y/265222 29.139,64 € 38.852,85 € 1903000396/20 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar  

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament de Gavà P0808800G 19/Y/265224 25.782,33 € 34.376,44 € 1903000396/21 

Ajuntament de 
Granollers  

P0809500B 19/Y/265223 35.527,28 € 47.369,71 € 1903000396/22 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 19/Y/265157 36.146,62 € 48.195,49 € 1903000396/23 

Ajuntament de La 
Llagosta 

P0810400B 19/Y/265221 42.711,97 € 56.949,29 € 1903000396/24 

Ajuntament de Llinars 
del Vallès 

P0810500I 19/Y/265219 21.308,16 € 28.410,88 € 1903000396/25 

Ajuntament de Malgrat 
de Mar 

P0810900A 19/Y/265218 16.609,30 € 22.145,73 € 1903000396/26 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 19/Y/265217 35.325,24 € 47.100,32 € 1903000396/27 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 19/Y/265216 41.505,47 € 55.340,63 € 1903000396/28 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 19/Y/265215 34.690,49 € 46.253,99 € 1903000396/29 

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 19/Y/265214 28.892,13 € 38.522,84 € 1903000396/30 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 19/Y/265163 21.083,60 € 28.111,47 € 1903000396/31 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 19/Y/265213 16.385,85 € 21.847,80 € 1903000396/32 

Ajuntament de Mataró P0812000H 19/Y/265212 85.066,38 € 113.421,84 € 1903000396/33 

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

P0812300B 19/Y/265211 21.849,46 € 29.132,61 € 1903000396/34 

Ajuntament de 
Montcada i Reixac 

P0812400J 19/Y/265210 29.576,36 € 39.435,15 € 1903000396/35 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 19/Y/265209 11.043,98 € 14.725,31 € 1903000396/36 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 19/Y/265208 23.761,58 € 31.682,11 € 1903000396/37 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 19/Y/265207 42.591,28 € 56.788,37 € 1903000396/38 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 19/Y/265206 20.763,68 € 27.684,91 € 1903000396/39 

Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 19/Y/265156 27.664,90 € 36.886,53 € 1903000396/40 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 19/Y/265205 23.938,20 € 31.917,60 € 1903000396/41 

Ajuntament de Palau-
Solità i Plegamans 

P0815500D 19/Y/265204 23.703,31 € 31.604,41 € 1903000396/42 

Ajuntament de Pallejà  P0815600B 19/Y/265203 24.338,75 € 32.451,67 € 1903000396/43 

Ajuntament del Papiol P0815700J 19/Y/265162 40.253,16 € 53.670,88 € 1903000396/44 

Ajuntament de Parets 
del Vallès 

P0815800H 19/Y/265202 27.004,22 € 36.005,63 € 1903000396/45 

Ajuntament de Piera P0816000D 19/Y/265201 17.614,09 € 23.485,45 € 1903000396/46 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 19/Y/265200 16.729,34 € 22.305,79 € 1903000396/47 

Ajuntament de Polinyà P0816600A 19/Y/265199 26.696,70 € 35.595,60 € 1903000396/48 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar  

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament del Pont 
de Vilomara i Rocafort 

P0818100J 19/Y/265161 27.369,41 € 36.492,55 € 1903000396/49 

Ajuntament del Prat 
de Llobregat 

P0816800G 19/Y/265160 32.153,40 € 42.871,20 € 1903000396/50 

Ajuntament de Premià 
de Dalt 

P0823000E 19/Y/265198 24.802,89 € 33.070,52 € 1903000396/51 

Ajuntament de Premià 
de Mar 

P0817100A 19/Y/265197 13.558,04 € 18.077,39 € 1903000396/52 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 19/Y/265196 29.285,58 € 39.047,44 € 1903000396/53 

Ajuntament de Roda 
de Ter 

P0818200H 19/Y/265195 13.728,60 € 18.304,80 € 1903000396/54 

Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs 

P0819300E 19/Y/265194 15.480,16 € 20.640,21 € 1903000396/55 

Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca 

P0819500J 19/Y/265193 22.921,52 € 30.562,03 € 1903000396/56 

Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat 

P0819900B 19/Y/265192 34.680,76 € 46.241,01 € 1903000396/57 

Ajuntament de Sant 
Celoni 

P0820100F 19/Y/265191 19.225,12 € 25.633,49 € 1903000396/58 

Ajuntament de Sant 
Esteve de Sesrovires 

P0820700C 19/Y/265190 12.679,88 € 16.906,51 € 1903000396/59 

Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages 

P0821200C 19/Y/265189 14.965,43 € 19.953,91 € 1903000396/60 

Ajuntament de Sant 
Joan de Vilatorrada 

P0822500E 19/Y/265188 17.343,68 € 23.124,91 € 1903000396/61 

Ajuntament de Sant 
Joan Despí 

P0821600D 19/Y/265187 38.815,60 € 51.754,13 € 1903000396/62 

Ajuntament de Sant 
Just Desvern 

P0821900H 19/Y/265186 14.223,38 € 18.964,51 € 1903000396/63 

Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes 

P0823100C 19/Y/265185 35.215,38 € 46.953,84 € 1903000396/64 

Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès 

P0823800H 19/Y/265184 14.219,06 € 18.958,75 € 1903000396/65 

Ajuntament de Sant 
Sadurní Anoia 

P0824000D 19/Y/265183 13.927,57 € 18.570,09 € 1903000396/66 

Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet 

P0826200H 19/Y/265182 19.584,45 € 26.112,60 € 1903000396/67 

Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

P0825000C 19/Y/265181 14.079,60 € 18.772,80 € 1903000396/68 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 19/Y/265180 25.974,90 € 34.633,20 € 1903000396/69 

Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 

P0825900D 19/Y/265179 18.782,78 € 25.043,71 € 1903000396/70 

Ajuntament de Santa 
Perpètua de Mogoda 

P0826000B 19/Y/265178 35.938,18 € 47.917,57 € 1903000396/71 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 19/Y/265177 47.543,85 € 63.391,80 € 1903000396/72 

Ajuntament de Sitges P0827000A 19/Y/265176 45.197,01 € 60.262,68 € 1903000396/73 

Ajuntament de Súria P0827400C 19/Y/265175 18.359,10 € 24.478,80 € 1903000396/74 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar  

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 19/Y/265174 24.878,59 € 33.171,45 € 1903000396/75 

Ajuntament de Torelló P0828500I 19/Y/265173 25.134,39 € 33.512,52 € 1903000396/76 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 19/Y/265172 16.175,03 € 21.566,71 € 1903000396/77 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 19/Y/265171 18.167,54 € 24.223,39 € 1903000396/78 

Ajuntament de Vic P0829900J 19/Y/265170 36.815,72 € 49.087,63 € 1903000396/79 

Ajuntament de 
Viladecans  

P0830200B 19/Y/265169 45.742,29 € 60.989,72 € 1903000396/80 

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 19/Y/265168 50.018,50 € 66.691,33 € 1903000396/81 

Ajuntament de 
Vilanova del Camí 

P0830300J 19/Y/265167 21.258,46 € 28.344,61 € 1903000396/82 

Ajuntament de 
Vilanova del Vallès 

P0831000E 19/Y/265166 21.916,80 € 29.222,40 € 1903000396/83 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

P0830800I 19/Y/265165 38.319,32 € 51.092,43 € 1903000396/84 

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 19/Y/265164 19.049,87 € 25.399,83 € 1903000396/85 

Mancomunitat de la 
Vall del Tenes 

P5809508D 19/Y/265149 55.133,25 € 73.511,00 € 1903000396/86 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
Voluntària La Plana 

P0800024B 19/Y/265148 18.266,94 € 24.355,92 € 1903000396/87 

Consell Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D 19/Y/265154 16.075,36 € 21.433,81 € 1903000396/88 

Consell Comarcal de 
l'Anoia 

P5800006H 19/Y/265153 25.447,65 € 33.930,20 € 
condicionat a 

l'ajustament de 
valor 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 19/Y/265155 22.307,60 € 29.743,47 € 1903000396/89 

Consorci del Barri de 
la Mina 

P0800080D 19/Y/265152 75.931,65 € 101.242,20 € 1903000396/90 

Consorci per a la 
promoció de municipis 
del Moianès 

Q5856406C 19/Y/265151 19.930,62 € 26.574,16 € 1903000396/91 

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del Lluçanès  

P0800097H 19/Y/265150 20.826,45 € 27.768,60 € 
condicionat a 

l'ajustament de 
valor 

 
Segon. APROVAR, segons la distribució econòmica disposada a l’acord primer, la 
redistribució de la quantia total assignada per a l’anualitat 2019, de conformitat amb la 
naturalesa i tipologia dels ens destinataris, sense que comporti un increment en el 
pressupost inicial assignat, en el sentit següent: 
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a) Reduir en una quantia total de vint mil cinc-cents quaranta-dos euros amb 
seixanta-nou cèntims (20.542,69 €), les aplicacions pressupostàries 
G/30101/24100/46280 i G/30101/24100/46380, ambdues de l’exercici 2019, 
efectuant-se aquesta reducció a raó de tretze mil nou-cents quaranta-dos euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (13.942,88 €) i sis-mil cinc-cents noranta-nou euros 
amb vuitanta-un cèntims (6.599,81 €), respectivament. 

b) Incrementar en una quantia total de vint mil cinc-cents dinou euros amb trenta-
tres cèntims (20.519,33 €), les aplicacions G/30101/24100/46580 i 
G/30101/24100/46780, ambdues de l’exercici 2019, efectuant-se aquest 
increment a raó de mil cinc-cents vint-i-tres euros amb un cèntim (1.523,01 €) i 
divuit mil nou-cents noranta-sis euros amb trenta-dos cèntims (18.996,32 €), 
respectivament. 

 
Núm. expedient: 

2018/20097 
    

Aplicació 
pressupostària 2019 

Núm. operació 
comptable 

inicial 
Import inicial 

Núm. 
operació 

comptable 

 Import 
ajustament de 

valor 

Import 
resultant final 

G/30101/24100/46280 1902000031/1 2.260.000,00 € 1902900060 - 13.942,88 € 2.246.057,12 € 

G/30101/24100/46380 1902000031/2 80.000,00 € 1902900061 - 6.599,81 € 73.400,19 € 

G/30101/24100/46580 1902000031/3 40.000,00 € 1902900062 + 1.523,01 € 41.523,01 € 

G/30101/24100/46780 1902000031/4 120.000,00 € 1902900063 + 18.996,32 € 138.996,32 € 

                          Total   2.500.000,00 €   2.499.976,64 € 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa total de dos milions quatre-cents noranta-nou mil nou-
cents setanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims (2.499.976,64 €), amb càrrec a 
les partides pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46280 2.246.057,12 € 

G/30101/24100/46380 73.400,19 € 

G/30101/24100/46580 41.523,01 € 

G/30101/24100/46780 138.996,32 € 

                          Total  2.499.976,64 €  

 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 
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1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 
termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 

 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades a 
accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals 
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques 
dels SLO desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris personalitzats 
d’orientació i inserció, ni tampoc les destinades a la creació 
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa 
inventariable o altres despeses  que tinguin caràcter amortitzable. 
 
Es poden justificar com a despeses directes: 

 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15 per cent de les 
despeses directes imputables: 

 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 
assegurances, etc.). 

 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 
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2.3. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de 
despeses. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, 
d’acord amb la modalitat d’execució, així com la documentació tècnica 
associada C4-042-19 i un exemplar dels materials editats i altres materials 
elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació subvencionada, 
d’acord amb la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 

2.9. D’acord amb les condicions de concertació del fons, aquest s’ha concedit en 
referència a un percentatge del cost total, així doncs la determinació de 
l’import a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, 
que en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 

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

 

2.11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 

https://www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
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2.12. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 

2.13. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.14. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.15. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 

i les categories de la plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari 
per a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, 
entre d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.16. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.17. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 

 
3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa 

el 75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari 
és el responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir 
amb aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs 
econòmic es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import 
finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
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4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, 
d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg: S’estableix un pagament avançat del 
85% respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar 
prèvia presentació de la justificació de les despeses. 
 
Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
 

5. Renúncia 
 
5.1. Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la 

totalitat de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de 
justificar, per tal que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la 
renúncia. 

 
5.2. El centre gestor pot aplicar, durant l’any 2019, les quantitats alliberades com 

a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

6.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
6.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
6.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
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6.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Fandos (CiU). 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019, per import total de 630.000 € (exp. núm. 2018/20117).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 
3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 

fons de prestació, destacant els següents: 
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a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 
amb concurrència (article 5.8.b). 

b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, consistent en un 
suport econòmic adreçat a les actuacions desenvolupades per les Oficines 
Tècniques Laborals (OTL), amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de persones 
amb un diagnòstic acreditat de trastorn de la salut mental, preferentment en el 
mercat ordinari, o bé la millora de la seva ocupació, que contribueix a proporcionar 
estabilitat a la contractació de les plantilles tècniques, la qual cosa assegura la 
prestació contínua del servei a la població aturada i/o en millora de l’ocupació, i 
amb trastorns de salut mental, així com a les empreses que busquen candidats per 
cobrir llocs de treball vacants. Són destinataris del fons de prestació els 
ajuntaments de la demarcació de Barcelona, consells comarcals, mancomunitats, 
comunitats de municipis i consorcis locals. 

 
5. En l’informe tècnic emès en data 29 de gener de 2019 s’ha deixat constància del 

sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. 
Aquest sistema és el següent:  
 
L’ens local ha d’estar adherit al Protocol general de la Xarxa d’Oficines Tècniques 
Laborals (Xarxa OTL) (BOPB 14 de juliol de 2016).  
 
El càlcul d’aquest fons es realitza objectivament a partir de la ponderació de les 
variables següents: 
 
- Volum d’activitat (60 %): minuts d’actuacions amb persones ateses en una 

OTL en els darrers 12 mesos (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 
- Densitat poblacional (10 %): població potencialment activa amb prevalença de 

trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l’àrea d’influència 
d’aquell dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i 
Idescat). 

- Dinamisme de l’OTL (10 %): nombre de persones ateses donades d’alta a l’OTL 
en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

- Nivells d’inserció (10 %): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat 
feina en els darrers 12 mesos dividit pel nombre de persones ateses en aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

- Inserció a l’empresa ordinària (10 %): nombre d’insercions a l’empresa ordinària 
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de l’OTL en els darrers 12 mesos dividit pel nombre d’insercions d’aquell 
dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc). 

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de 630.000,00 €. Cal tenir present que 

d’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre 
aplicacions pressupostàries sense que comporti un increment en el pressupost 
inicial assignat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del 
present dictamen: 
 

Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament de Badalona P0801500J 19/Y/265263 30.273,91 € 40.365,21 € 1903000481/1 

Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I 19/Y/265262 18.524,50 € 24.699,33 € 1903000481/2 

Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 19/Y/265261 21.960,53 € 29.280,71 € 1903000481/3 

Ajuntament de Granollers P0809500B 19/Y/265260 30.965,57 € 41.287,43 € 1903000481/4 

Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

P0810000J 19/Y/265259 19.133,74 € 25.511,65 € 1903000481/5 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 19/Y/265251 29.327,10 € 39.102,80 € 1903000481/6 

Ajuntament de Manresa P0811200E 19/Y/265258 53.997,64 € 71.996,85 € 1903000481/7 
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Ens destinatari NIF Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import a 
justificar 

(EUR) 

Operació 
comptable 

Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

P0812300B 19/Y/265257 27.828,32 € 37.104,43 € 1903000481/8 

Ajuntament de Rubí P0818300F 19/Y/265256 38.909,79 € 51.879,72 € 1903000481/9 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 19/Y/265255 68.104,30 € 90.805,73 € 1903000481/10 

Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 19/Y/265254 44.020,14 € 58.693,52 € 1903000481/11 

Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 

P0824500C 19/Y/265253 54.681,73 € 72.908,97 € 1903000481/12 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

P0830800I 19/Y/265252 34.840,76 € 46.454,35 € 
condicionat a 

l'ajustament de valor 

Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès 

P5800013D 19/Y/265249 28.352,67 € 37.803,56 € 1903000481/13 

Consell Comarcal del 
Maresme 

P5800008D 19/Y/265248 55.187,15 € 73.582,87 € 1903000481/14 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 19/Y/265247 47.897,19 € 63.862,92 € 
condicionat a 

l'ajustament de valor 

Agència de 
Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 19/Y/265250 25.994,96 € 34.659,95 € 1903000481/15 

 
Segon. APROVAR, segons la distribució econòmica disposada a l’acord primer, la 
redistribució de la quantia total assignada per a l’anualitat 2019, de conformitat amb la 
naturalesa i tipologia dels ens destinataris, sense que comporti un increment en el 
pressupost inicial assignat, en el sentit següent: 
 

a) Reduir, de la quantia total de trenta cinc mil euros (35.000,00 €) de l’aplicació 
pressupostària G/30101/24100/46780 de l’exercici 2019, a raó de nou mil cinc 
euros amb quatre cèntims (9.005,04 €). 

 
b) Incrementar en una quantia total de nou mil cinc euros amb quatre cèntims 

(9.005,04 €), les aplicacions pressupostàries G/30101/24100/46280 i 
G/30101/24100/46580, ambdues de l’exercici 2019, efectuant-se aquest 
increment a raó de set mil cinc cents seixanta-vuit euros amb tres cèntims 
(7.568,03 €) i mil quatre cents trenta-set euros amb un cèntim (1.437,01 €)  

c) respectivament. 

 
Núm. expedient: 

2018/20117 
    

Aplicació 
pressupostària 2019 

Núm. operació 
comptable 

inicial 
Import inicial 

Núm. operació 
comptable  

Ajustament de 
valor 

 Import 
Ajustament 

de valor 

Import 
resultant final 

G/30101/24100/46280 1902000032/1 465.000,00 € 1902900091 + 7.568,03 € 472.568,03 € 

G/30101/24100/46580 1902000032/2 130.000,00 € 1902900090 + 1.437,01 € 131.437,01 € 

G/30101/24100/46780 1902000032/3 35.000,00 € 1902900087 - 9.005,04 € 25.994,96 € 

                          Total   630.000,00 €   630.000,00 € 
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Tercer. DISPOSAR la despesa total de sis-cents trenta-mil euros (630.000,00 €), amb 
càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/30101/24100/46280 472.568,03 € 

G/30101/24100/46580 131.437,01 € 

G/30101/24100/46780 25.994,96 € 

                          Total  630.000,00 €  

 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019, i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris. No són elegibles les despeses vinculades a 
accions de formació, excepte aquelles actuacions individuals i grupals 
d’orientació professional i de recerca de feina que les estructures tècniques 
de les OTL desenvolupen habitualment en el marc dels itineraris 
personalitzats d’orientació i inserció, ni tampoc les destinades a la creació 
d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa 
inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. 
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Es poden justificar com a despeses directes: 
 

 Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer 
o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Es poden justificar com a despeses indirectes, fins al 15 per cent de les 
despeses directes imputables: 
 

 Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 

 Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 
assegurances, etc.). 

 Altres que no siguin conseqüència directa de la realització de l’acció. 
 

2.3. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de 
despeses. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, 
d’acord amb la modalitat d’execució, així com la documentació tècnica 
associada C4-042-19 i un exemplar dels materials editats i altres materials 
elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació subvencionada, 
d’acord amb la modalitat d’execució. 

 
2.4. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

2.6. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 
2.7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 

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

 

2.8. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

https://www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
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2.9. D’acord amb les condicions de concertació del fons, aquest s’ha concedit en 
referència a un percentatge del cost total, així doncs la determinació de 
l’import a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, 
que en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 
2.10. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

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

 
2.11. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 

poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.12. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.13. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 

ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.14. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 

2.15. El seguiment tècnic es realitza utilitzant l’estructura d’informació, les variables 
i les categories de la plataforma telemàtica Xaloc de la Diputació de 
Barcelona, sense perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens destinatari 
per a l’aportació de documentació complementària als efectes de verificar, 
entre d’altres, la realització i l’elegibilitat de les actuacions.  

 
2.16. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.17. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 
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3. Obligació de cofinançament 
 
3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 

cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa 

el 75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari 
és el responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir 
amb aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs 
econòmic es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import 
finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, 
d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg: S’estableix un pagament avançat del 
85 % respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar 
prèvia presentació de la justificació de les despeses. 
 
Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
 
5. Renúncia 
 

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

 
5.2. El centre gestor pot aplicar, durant l’any 2019, les quantitats alliberades com 

a conseqüència de renúncies a complementar el finançament dels fons 
atorgats. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 
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6.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 

presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
6.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
6.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019 (exp. núm. 2018/0020251).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
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2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 

amb concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 

 
4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons 

“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” consistent en el suport 
destinat a enfortir les activitats i els serveis prestats per la Xarxa d’Observatoris del 
Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). Aquests observatoris tenen per 
objectiu recopilar, organitzar, generar i difondre de manera continuada, informació 
territorial d’interès per a la presa de decisions, amb l’objectiu d’impulsar el 
desenvolupament econòmic local. Els seus destinataris, que es concreten en la 
part dispositiva del present dictamen, són Ajuntaments de municipis de més de 
100.000 habitants, Consells Comarcals, Mancomunitats, Comunitats de Municipis, i 
Consorcis locals, membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local (XODEL). 

 
5. En informe emès en data 11 de febrer de 2019 s’ha deixat constància del sistema 

de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. Aquest 
sistema és el següent:  
 

Criteri A. Manteniment d’una estructura mínima de suport. Cada ens local 
beneficiari rebrà 10.000 € per tal d’assegurar l’estructura mínima necessària pel 
funcionament de l’observatori. 
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Criteri B. Àmbit territorial. El 20 % del fons un cop deduïda la quantitat del criteri A, 
és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de l’àmbit territorial d’anàlisi 
(municipal o supramunicipal) tal com figura a la taula següent: 

 
Criteri B. Àmbit territorial (20 %) 

  
    % 

Període 
mesura Font 

Anàlisi supramunicipal: 
 

Fix 

Catàleg de 
productes i 

serveis de la 
XODEL 

 
≥ 20 municipis 20 

 
≤ 19 municipis 15 

Anàlisi municipal ≥ 100.000 hab. 10 

 
Criteri C. Productes i serveis. El 60 % del fons un cop deduïda la quantitat mínima 
del criteri A, és a dir 138.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció de les activitats 
desenvolupades el 2018 (segons el Catàleg de Productes i Serveis de la XODEL). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri C. Productes i serveis (60 %) 
     % Període mesura Font 

Productes i serveis   
     ≤ 3 productes permanents 10 

01/01/2018 - 
31/12/2018 

Catàleg 
de 

productes 
i serveis 

de la 
XODEL 

   4 a 6 productes permanents 20 

   ≥ 7 productes permanents 30 

Servei d'atenció de consultes 10 

Accessibilitat web 10 

Altres
1
 10 

1. Coordinació projectes, estudis monogràfics sectorials, gestió fons documental, gestió 
bases de dades, col·laboració amb altres agents, twitter, etc. 

 
Criteri D. Assistència i participació a la XODEL. El 20 % del fons un cop deduïda la 
quantitat mínima del criteri A, és a dir 46.000 €, s’assignarà a cada ens local en funció 
de la seva assistència i participació en les activitats organitzades el 2018 en el marc de 
la XODEL (segons el Registre de participació de l’OTEDE i Actes de cada activitat). 
L’assignació a cada ens local serà resultat del barem que ha rebut per aquest criteri 
sobre la suma total dels barems tal com figura a la taula següent: 
 

Criteri D. Assistència i participació a la XODEL (20 %) 
    % Període mesura Font 
Assistència

1
: 

 
  

 
≥75% 15 

01/01/2018 - 
31/12/2018 

Registre de 
participació de 

l'OTEDE  
≥ 50% i < 74% 10 

 
≤49% 0 

Participació
2
 5 

  
Actes de cada 

activitat 
1. Assistència a les activitats organitzades per la XODEL (formació, reunions, etc.) 
2. Participació activa en projectes destinats al conjunt de la XODEL. 
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La quantia total amb què es dota el fons és de 400.000,00 €. Cal tenir present que 
d’acord amb les concessions a realitzar s’han de redistribuir els imports entre 
aplicacions pressupostàries, sense que dita redistribució comporti un increment en el 
pressupost inicial assignat. 

 

Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació 
“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la 
participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del 
present dictamen: 
 

Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR)  

Codi XGL  

Operació Disponible 
sobre Autoritzat 

Número Posició 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

P5826801B 22.935,00 € 19/Y/265056 1903000351 1 

Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf 

Q0801811A 23.062,00 € 19/Y/265057 1903000351 2 

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J 16.295,00 € 19/Y/265058 1903000351 3 

Ajuntament de Manresa P0811200E 23.884,00 € 19/Y/265059 1903000351 4 

Ajuntament de Mataró P0812000H 24.266,00 € 19/Y/265060 1903000351 5 

Ajuntament de Sabadell P0818600I 23.792,00 € 19/Y/265061 1903000351 6 

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21.512,00 € 19/Y/265062 1903000351 7 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 24.266,00 € 19/Y/265063 1903000351 8 
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Ens destinatari NIF 
Import 

concedit 
(EUR)  

Codi XGL  

Operació Disponible 
sobre Autoritzat 

Número Posició 

Ajuntament d'Igualada P0810100H 23.884,00 € 19/Y/265064 1903000351 9 

Consell Comarcal del Baix 
Llobregat 

P5800011H 26.382,00 € 19/Y/265066 1903000351 10 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 23.537,00 € 19/Y/265065 1903000351 11 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 25.909,00 € 19/Y/265067 1903000351 12 

Consell Comarcal del Moianès P0800317J 18.667,00 € 19/Y/265071 1903000351 13 

Consell Comarcal del Vallès 
Occidental 

P5800007F 25.909,00 € 19/Y/265068 
Condicionat a la 
comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 

P5800010J 25.434,00 € 19/Y/265069 
Condicionat a la 
comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 26.382,00 € 19/Y/265070 
Condicionat a la 
comptabilització de 
l’ajustament de valor 

Mancomunitat Intermunicipal del 
Penedès i Garraf 

P0800008E 23.884,00 € 19/Y/265072 
Condicionat a la 
comptabilització de 
l’ajustament de valor 

  

Aportació total Diputació (EUR) 400.000,00 € 

 
Segon. APROVAR segons el punt primer de l’acord, la següent redistribució del crèdit, 
sense que la redistribució del crèdit suposi un increment del pressupost, que opera en 
el sentit següent: 
 

 Reduir, una quantia total de noranta-sis mil cent quatre euros (96.104 €) de les 
aplicacions pressupostàries G/30102/43900/46280 i G/30102/43900/46780, 
ambdues de l’exercici 2019, efectuant-se aquesta reducció a raó de quaranta-dos 
mil cent un euros (42.101,00 €), resultant una quantia final de cent cinquanta-set 
mil vuit-cents noranta-nou (157.899,00 €) amb número d’ajustament de valor 
1902900067 i de cinquanta-quatre mil tres euros (54.003,00 €), resultant una 
quantia de quaranta-cinc mil nou-cents noranta-set euros (45.997,00 €), amb 
número d’ajustament de valor 1902900066, respectivament. 

 

 Incrementar una quantia total de noranta-sis mil cent quatre euros (96.104 €) a les 
aplicacions pressupostàries G/30102/43900/46380 i G/30102/43900/46580, 
ambdues de l’exercici 2019, a raó de vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-quatre euros 
(23.884,00 €), resultant un import final de vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-quatre 
euros (23.884,00 €), i en setanta-dos mil dos-cents vint euros (72.220,00 €), 
resultant una quantia de cent setanta-dos mil dos-cents vint euros (172.220,00 €), 
respectivament. 
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Distribució 
quanties 
inicials 

 

Redistribució 
quanties 

finals 

Import 
ajustament 

de valor 

 Nº 
ajustament 

de valor 

Núm. 
expedient 

SIGC (fons de 
prestació) 

Aplicacions 
pressupostàries 

2019 (fons de 
prestació) 

Núm. 
operació "A" 
per aplicació 
pressupostària 

(fons de 
prestació) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

(fons de 
prestació) 

Núm. 
operació "A" 
per aplicació 
pressupostària 

(fons de 
prestació) 

Quantia 
pressupost 

exercici 
2019 (EUR) 

(fons de 
prestació) 

Diferencia de 
les quanties 
pressupostaries 

 

2018/0020251 30102/43900/46280  1802000368 200.000,00 1902000064 157.899,00 -42.101,00 1902900067 

2018/0020251 30102/43900/46380   0 1902000075 23.884,00 23.884,00  

2018/0020251 30102/43900/46580  1802000371 100.000,00 1902000065 172.220,00 72.220,00  

2018/0020251 30102/43900/46780  1802000372 100.000,00 1902000063 45.997,00 -54.003,00 1902900066 

    TOTAL 400.000,00   400.000,00 0,00  

 
Tercer. DISPOSAR la despesa total de quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb 
càrrec a les partides pressupostàries següents del pressupost de l’any 2019 de 
l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic: 
 

 Cent cinquanta-set mil vuit-cents noranta-nou euros (157.899,00 €) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46280. 

 Vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-quatre euros (23.884,00 €) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46380. 

 Cent setanta-dos mil dos-cents vint euros (172.220,00 €) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46580. 

 Quaranta-cinc mil nou-cents noranta-set euros (45.997,00 €) a l’aplicació 
pressupostària G/30102/43900/46780. 

 
Quart. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
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1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 
 

2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 
2019 i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

depeses dels ens destinataris.  
 

2.3. Són despeses directes elegibles les de personal tècnic propi dedicat 
directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2), el cost empresarial 
anual serà d'un màxim de 50.000 euros; l’assistència i serveis tècnics 
externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc., 
i altres com a conseqüència directa de la realització de l’acció: dietes, 
desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing 
d'equips o espais, etc. 

 
Són despeses indirectes elegible les de direcció i coordinació, personal 
administratiu o de suport, despeses generals (subministraments, neteja, 
material d'oficina, assegurances, etc.) i altres no conseqüència directa de la 
realització de l'acció. Les despeses indirectes no podran ser superiors al 
15 % de les despeses directes imputables. No són elegibles les despeses 
destinades a la creació d’infraestructures, a la creació o adquisició de béns 
de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter 
amortitzable. 

 
2.4. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de 

despeses. A aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, 
d’acord amb la modalitat d’execució, així com la documentació tècnica 
associada C4-042-19 i un exemplar dels materials editats i altres materials 
elaborats que verifiquin l’estat de realització de l’actuació subvencionada, 
d’acord amb la modalitat d’execució. 

 
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.6. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 

https://www.diba.cat/documents/205293/219566726/C4-042-19.pdf
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2.7. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 

 

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

 

2.9. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 

2.10. D’acord amb les condicions de concertació del fons, aquest s’ha concedit en 
referència a un percentatge del cost total, així doncs la determinació de 
l’import a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el cost, 
que en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 

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

 

2.12. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.13. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

 L’ens encarregat de gestionar-la presentarà el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

 En la documentació justificativa es relacionaran les despeses de cada ens 
executor. 

 L’import total de l’ajut s’abonarà a l’ens destinatari. 

 En el cas d’actuacions d’execució conjunta, cap ens podrà tenir una 
participació superior al 80 % de l’execució de les despeses elegibles 
totals. 

 
2.14. L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
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queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 

2.15. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.16. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.17. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.18. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 
3. Obligació de cofinançament 
 

3.1. D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació. 

 
3.2. Mitjançant el present fons de prestació es concedeix un ajut que representa 

el 75 % de l’import de la despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari 
és el responsable de garantir l’aportació de fons necessària per a complir 
amb aquesta condició de cofinançament. El pagament d’aquest recurs 
econòmic es realitza en funció de l’import atorgat i en proporció a l’import 
finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
3.3. Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 

Diputació de Barcelona que tinguin el mateix objecte. 
 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, i 
ateses les dificultats de les tresoreries municipals, el fons es paga de la forma següent, 
d’acord amb l’article 34.2 del règim del Catàleg: S’estableix un pagament avançat del 
85 % respecte de l’import concedit, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió s’ha de realitzar 
prèvia presentació de la justificació de les despeses. 
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Cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia justificació de 
despeses. 
 

5. Renúncia 
 

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

 
5.2. Durant l’any 2019, els centres gestors poden aplicar, les quantitats 

alliberades com a conseqüència de renúncies a complementar el 
finançament del fons atorgats. El sistema de quantificació de la participació 
de cada ens en els recursos del fons ha de ser el mateix que en la distribució 
inicial. 

 
6. Audiència i tancament 
 

6.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

6.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
6.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
6.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

de sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats, 
sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de 
pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la 
compensació. 
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Cinquè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Sisè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
import total de 800.000 € (exp. núm. 2018/20074).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de 

2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu 
règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 

 
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix 

als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos 
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent 
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i 
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció 
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com 
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i 
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat. 
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de 
gestió. 

 

3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels 
fons de prestació, destacant els següents: 

 
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa 

amb concurrència (article 5.8.b). 
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1). 
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat 

per a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada 
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució (article 27). 
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4. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 s’inclou el fons “Millora 
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, 
consistent a donar suport per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d’acord amb el Pla Estratègic i 
Operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra (en endavant la Xarxa). Les 
activitats s’han d’emmarcar en les línies estratègiques de la Xarxa. Els seus 
destinataris són els consells comarcals i els consorcis locals adherits a la Xarxa 
Productes de la Terra.  
 
La Xarxa és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit supramunicipal, sense 
personalitat jurídica pròpia, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. La Xarxa, amb més de 1.000 empreses censades, té la finalitat 
d’enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra 
i el mar de la província de Barcelona.  
 
Amb efectes en data 31 de desembre de 2018 es va produir la dissolució del 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, determinant la successió universal de 
l’actiu i del passiu, i, en general, la reversió de tots els béns, els drets i les 
obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
aprovada pel Ple de l’anteriorment esmentat ens local, en sessió de data 15 de 
novembre de 2018. L’acord definitiu de dissolució del Consorci es va publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 7 de gener de 2019, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en data 2 de gener de 2019, i al tauler 
d’edictes del Consorci. 
 
La Diputació de Barcelona està tramitant l’aprovació de la subrogació del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, amb NIF P5800007F, en tots els drets i 
obligacions del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, amb NIF P0800120H, 
com a membre de la Xarxa de Productes de la Terra, amb efectes de l’1 de gener 
de 2019. 
 
L’aprovació de l’esmentada subrogació suposarà la baixa del Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental com a membre de la Xarxa de Productes de la Terra amb 
efectes del 31 de desembre de 2018, així com l’alta del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental com a membre de l’esmentada Xarxa, amb efectes de l’1 de 
gener de 2019. 

 
5. En informe d’instrucció emès a l’efecte, s’ha deixat constància del sistema de 

quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons. 
 

Els criteris de distribució de l’esmentat fons de prestació utilitzats per al repartiment 
entre els ens locals membres de la Xarxa dels recursos disponibles per al període 
2019-20 són:   
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Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 20.000,00 
euros per a cada ens local destinatari entenent que aquesta quantitat permet 
assegurar l’estructura mínima per donar suport a les empreses del sector en l’àmbit 
territorial de cada ens local. En conseqüència, per a aquest concepte, l’import de la 
quantitat mínima assignada global ascendeix a un total de 240.000,00 euros. 
 
La resta de l’import del fons es distribueix d’acord amb els següents criteris de 
distribució: 
 

A) Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de 
Barcelona (mitjana dels censos de desembre del 2017 i desembre del 2018, 
segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2019). La quantitat 
assignada a cada ens local per aquest criteri (A) prové de distribuir el 30 % del 
fons total un cop deduïda la quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 
168.000,00 euros, en funció de la proporció d’empreses que cada ens local té 
sobre el total del cens. 

 
B) Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en 

les activitats desenvolupades al 2017 i 2018 (segons dades subministrades pels 
ens locals el gener de 2019, es calcula la mitjana de les empreses que han 
rebut suport directe per part de l’ens el 2017 i el 2018). S’assigna una puntuació 
de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri 
(B) prové de distribuir el 30 % del fons total un cop deduïda la quantitat mínima 
(240.000,00 euros), és a dir 168.000,00 euros, en funció de la puntuació que 
cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de puntuacions.  

 

C) Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local els 
anys 2017 i 2018 en les línies L1, L2 i L3 del Pla Estratègic i Operatiu 2016-
2020 de la Xarxa (segons dades subministrades pels ens locals el gener de 
2019, es calcula la mitjana de les empreses que han participat en aquestes 
tipologies d’activitats el 2017 i el 2018). Aquí es compta el nombre d’empreses 
amb repetició en funció del nombre d’accions diferents on hagin participat. 
S’assigna una puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens 
local per aquest criteri (C) prové de distribuir el 30 % del fons total un cop 
deduïda la quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 168.000 euros, en 
funció de la puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la 
suma total de puntuació.  

 

D) Nombre d’empreses del Cens que han participat per primera vegada en les 
activitats desenvolupades en els anys 2017 i 2018 per part de l’ens local 
(segons dades subministrades pels ens locals el gener de 2019). S’assigna una 
puntuació de 0 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens local per 
aquest criteri (D) prové de distribuir el 10 % del fons total un cop deduïda la 
quantitat mínima (240.000,00 euros), és a dir 56.000 euros, en funció de la 
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puntuació que cada ens local ha rebut per aquest criteri sobre la suma total de 
puntuació.  

 
6. La quantia total amb què es dota el fons és de vuits-cents mil euros (800.000,00 €). 

 

7. Aquesta quantia es distribueix entre les anualitats 2019 i 2020 a raó de: 
 

- Quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a l’exercici pressupostari 
2019. 

 
- Quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a l’exercici pressupostari 

2020. 
 
Aquest repartiment respon a la capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, 
d’acord amb el que recull el Decret del Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona número 4440/18, 
de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, la 
Coordinació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha 
donat la conformitat a la proposta del centre gestor. 

 
8. El quadre següent presenta les valoracions que s’assigna a cada tram de resultats 

pels dos darrers criteris d’assignació de recursos: 
 

 
 

9. En el quadre següent es relaciona cada ens local destinatari amb l’import de l’ajut 
corresponent i els indicadors de resultats corresponents als criteris de distribució 
del fons: 

9 ≤ Z < 11 11 ≤ Z < 13 13 ≤ Z < 15 15 ≤ Z < 17 17 ≤ Z < 19 >= 19

Nombre 

d'empreses que 

participen per 1a. 

vegada en 

accions de la 

Xarxa

0≤ Z < 1 1 ≤ Z<3 3 ≤ Z <5 5 ≤ Z < 7 7 ≤ Z < 9

10 < Y ≤ 20 20 < Y ≤ 30 30 < Y ≤ 40 40 < Y ≤ 50 50 < Y ≤ 70 Y > 70

Y = Nombre 

agregat 

empreses 

formades i 

assessorades

0 ≤ Y ≤ 1 1 < Y ≤ 3 3 < Y ≤ 5 5 < Y ≤ 7 7 < Y ≤ 10

20% < Z ≤ 

30%

30% < Z ≤ 

40%

40% < Z ≤ 

50%

50% < Z ≤ 

65%

65% < Z ≤ 

80%

80% < Z ≤ 

100%

Z = Nº empreses 

amb suport 

directe 

(percentatge 

s/cens)

0% ≤ Z ≤ 1% 1% < Z ≤ 5%
5% < Z ≤ 

10%

10% < Z ≤ 

15%

15% < Z ≤ 

20%

5 6 7 8 9 10
Baremacions 

criteris impacte
0 1 2 3 4
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10. Un cop aplicats els criteris de distribució dels fons, es constata la necessitat de dur 
a terme una redistribució de crèdit associada a les anualitats 2019 i 2020, en el 
sentit d’incrementar i reduir els imports assignats a les següents aplicacions 
pressupostàries:  

 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist l’apartat 7.2.d) 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, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018, que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos 
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim. 

 
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les 

vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis. 

 

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

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació “Millora 
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de 
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons especificat en la 
part expositiva del present dictamen: 

Aplicació pressupostària
Exercici 

pressupostari

Operació 

comptable A
Posició Import inicial

 Ajustament de 

valor  

 Import final 

per 

redistribució  

G/30103/43300/46580 2019 1902000048 1 200.000,00 € + 72.172,00 € 272.172,00 €

G/30103/43300/46780 2019 1902000048 2 200.000,00 € - 72.172,00 € 127.828,00 €

G/30103/43300/46580 2020 1902000048 3 200.000,00 € + 72.172,00 € 272.172,00 €

G/30103/43300/46780 2020 1902000048 4 200.000,00 € - 72.172,00 € 127.828,00 €

TOTALS: 800.000,00 € 800.000,00 €
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Ens local NIF  Codi XGL 
Import concedit 

total (EUR)

Import concedit 

2019 (EUR)

Import concedit 

2020 (EUR)

Operació 

comptable 2019

Posició 

2019

Posició 

2020

Agència de Desenvolupament del 

Berguedà
P5826801B 19/Y/264976 67.482,00 € 33.741,00 € 33.741,00 € 1903000352 1 11

Agència de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf (NODE Garraf)
Q0801811A 19/Y/264975 59.848,00 € 29.924,00 € 29.924,00 € 1903000352 2 12

Consell Comarcal de l'Alt Penedès P5800013D 19/Y/264974 80.988,00 € 40.494,00 € 40.494,00 € 1903000352 3 13

Consell Comarcal de l'Anoia P5800006H 19/Y/264973 63.074,00 € 31.537,00 € 31.537,00 € 1903000352 4 14

Consell Comarcal d'Osona P5800015I 19/Y/264972 68.512,00 € 34.256,00 € 34.256,00 € 1903000352 5 15

Consell Comarcal del Bages P5800009B 19/Y/264971 53.626,00 € 26.813,00 € 26.813,00 € 1903000352 6 16

Consell Comarcal del Baix Llobregat P5800011H 19/Y/264970 62.528,00 € 31.264,00 € 31.264,00 € 1903000352 7 17

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 19/Y/264969 71.274,00 € 35.637,00 € 35.637,00 €
Condicionat a 

l'ajustament de valor
* *

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 19/Y/264968 81.030,00 € 40.515,00 € 40.515,00 €
Condicionat a 

l'ajustament de valor
* *

Consell Comarcal del Vallès 

Occidental
P5800007F 19/Y/264967 63.312,00 € 31.656,00 € 31.656,00 € 1903000352 8 18

Consorci per a la Promoció dels 

Municipis del Lluçanès
P0800097H 19/Y/264966 63.926,00 € 31.963,00 € 31.963,00 € 1903000352 9 19

Consorci per a la Promoció de 

Municipis del Moianès
Q5856406C 19/Y/264965 64.400,00 € 32.200,00 € 32.200,00 € 1903000352 10 20

800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €
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Segon.- APROVAR, d’acord amb la distribució econòmica disposada a l’acord primer, 
la redistribució de la quantia total assignada per a les anualitats 2019 i 2020, de 
conformitat amb la naturalesa i tipologia dels seus destinataris, en el sentit següent: 
 

a) Reduir de la quantia total de dos-cents mil euros (200.000,00 €), corresponent 
a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46780, dels exercicis 
pressupostaris 2019 i 2020, a raó de setanta-dos mil cent setanta-dos euros 
(72.172,00 €), per a cadascuna de les anualitats. 
 

b) Incrementar en una quantia total de setanta-dos mil cent setanta-dos euros 
(72.172,00 €), l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46580, dels exercicis 
pressupostaris 2019 i 2020, efectuant-se aquest increment de la manera 
següent, per a cadascuna de les anualitats: 

 

 
 
Tot l’anterior, sense que la redistribució de crèdit comporti un increment del pressupost 
inicial assignat a les anualitats corresponents als exercicis pressupostaris 2019 i 2020, 
a raó de: 
 

- Quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a l’exercici pressupostari 
2019. 

 

- Quatre-cents mil euros (400.000,00 €), amb càrrec a l’exercici pressupostari 
2020. 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa total de vuit-cents mil euros (800.000,00 €), amb la 
següent distribució: 
 
Any 2019:  
 

- Dos-cents setanta-dos mil cent setanta-dos euros (272.172,00 €), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46580. 

 
- Cent vint-i-set mil vuit-cents vint-i-vuit euros (127.828,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46780. 

Aplicació pressupostària
Exercici 

pressupostari

Operació 

comptable A
Posició Import inicial

 Ajustament de 

valor  

 Import final 

per 

redistribució  

G/30103/43300/46580 2019 1902000048 1 200.000,00 € + 72.172,00 € 272.172,00 €

G/30103/43300/46780 2019 1902000048 2 200.000,00 € - 72.172,00 € 127.828,00 €

G/30103/43300/46580 2020 1902000048 3 200.000,00 € + 72.172,00 € 272.172,00 €

G/30103/43300/46780 2020 1902000048 4 200.000,00 € - 72.172,00 € 127.828,00 €

TOTALS: 800.000,00 € 800.000,00 €
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Any 2020:  
 

- Dos-cents setanta-dos mil cent setanta-dos euros (272.172,00 €), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46580. 

 
- Cent vint-i-set mil vuit-cents vint-i-vuit euros (127.828,00 €) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària G/30103/43300/46780. 
 

Quart. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa i CONDICIONAR l’import disposat a 
càrrec del pressupost de l’any 2020 a l’aprovació definitiva del pressupost del referit 
exercici i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal. 
 
Sisè. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat a 
l’acord primer del present dictamen: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. L’ens destinatari disposa fins a l’1 de juliol de 2019 per presentar l’acceptació 
expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar quan l’ens 
presenti la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el termini establert, 
la concessió s’entén acceptada tàcitament però s’ha de pagar prèvia 
justificació de despeses. 

 
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els 

termes de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens 

locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació d'acceptacions. 

 
2. Execució i justificació 

 
2.1  El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 

2020.  
La primera justificació és entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. 
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La segona i última justificació és entre l’1 de febrer de 2021 i el 30 d’abril de 
2021. 

 
2.2. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de 

despeses dels ens destinataris. Es considerarà despesa elegible, en 
concepte de despeses directes, la següent: 

 
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 50.000,00 €. 
 
- Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 
 
- Altres despeses directes: dietes, desplaçaments, material fungible, 
promoció i difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc. 

 
Per a cada exercici, les accions destinades a la participació de les empreses 
del cens en fires i mercats no organitzades directament per l’ens local es 
limita a un 10 % del cost total justificat. S’exceptuarà d’aquesta limitació la 
participació en fires professionals, tipus Alimentària o el Fòrum Gastronòmic. 
 
Es consideraran despeses no elegibles les destinades a l’organització directa 
per part de l’ens local d’agromercats o fires. 

 
2.3 Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A 

aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la 
modalitat d’execució. 

 
Quan es justifiqui la totalitat de l’ajut rebut, s’haurà d’annexar la 
documentació tècnica d’acord amb els requisits per a la justificació del recurs 
en el que s’emmarca l’actuació (formulari C4-042-19) i un exemplar dels 
materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades. 

 
2.4 Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor, així 

com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i 
presentació de justificacions. 

 
2.5 Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat, 

cal especificar el percentatge d’imputació. 
 
2.6 Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la 

Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o 
davant d’altres administracions públiques. 
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2.7 Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar 
datades d'acord l'establert en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, 
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el 
període d'execució establert. 

 
2.8 En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització 

d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor 
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui 
prendre’n coneixement. 

 
2.9 En cas que, d’acord amb les condicions de concertació del fons, aquest 

s’hagi concedit en referència a un percentatge del cost total, la determinació 
de l’import a pagar s’ha de calcular aplicant la mateixa proporció sobre el 
cost, que en cap cas pot ser superior a l’aprovat. 

 
2.10 L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa 

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

 
2.11 Es poden justificar despeses indirectes d’acord amb les següents 

especificacions: 
 

- Com a màxim el 15 % de les despeses directes. 
 
Es podran imputar les següents: 

 
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.). 
- Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció. 

 

2.12 Els ajuts són incompatibles amb altres finançaments provinents de la 
Diputació de Barcelona. 

 

2.13 Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic 
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta 
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens 
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic. 

 
2.14 L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les 

actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de 
destinataris d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat 
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queda condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de 
l’òrgan i la data de la seva aprovació. 

 
2.15 Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar 

com s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada 
ens executor. 

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 

2.16 Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui 
ostenti la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del 
finançament. 

 
2.17 Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses 

correspon, en tot cas, a l’ens destinatari. 
 
2.18 En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa 

la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el 
centre gestor verifica la documentació. 

 
2.19 Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la 

marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta 
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la 
Seu Electrònica de la Diputació. 

 

2.20 Les activitats, per part dels ens locals, han de formar part Pla Estratègic i 
Operatiu 2016-2020 (PEIO) de la Xarxa de Productes de la Terra. Per a cada 
exercici, cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim una 
activitat en cadascuna de les següents línies de l’esmentat Pla Estratègic i 
Operatiu: L1.- Creació d’empreses; L2.- Optimització de la gestió 
empresarial; L3.- Innovació productiva. Aquestes activitats han de suposar, 
com a mínim, un 30 % del cost total de l’acció. 

 
3 Obligació de cofinançament 
 

3.1 D’acord amb les condicions de concertació del recurs, el percentatge de 
cofinançament per part de l’ens destinatari sobre el cost total de l’actuació és 
del 25 % del cost de l’actuació.  

 
3.2 En conseqüència, l’ajut concedit representa el 75 per cent de l’import de la 

despesa elegible a justificar. L’ens local beneficiari serà responsable de 
garantir l’aportació dels fons necessària per a complir amb aquesta condició 
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de cofinançament, que no pot provenir d’altres ajuts de la Diputació de 
Barcelona. 

 

3.3 Per a un cost total justificat inferior, s’haurà d’informar de l’ajust del projecte i 
la subvenció es regularitzarà a la baixa, reduint-la proporcionalment a l’efecte 
de mantenir el percentatge de cofinançament previst. 

 
4 Pagament 

 
De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a fomentar la competitivitat 
de les empreses de productes alimentaris i de qualitat, i ateses les dificultats de les 
tresoreries municipals, els fons es paguen de la forma següent, d’acord amb l’article 
34.2 del règim del Catàleg:  

 
4.1 S’estableix un pagament avançat del 100 per cent respecte de l’import 

concedit a la primera anualitat, el qual s’ha de realitzar un cop es presenti 
l’acceptació expressa. 

 
4.2 Pel que a la segona anualitat, s’estableix un pagament avançat del 85 per 

cent respecte de l’import concedit la segona anualitat. Aquest pagament 
avançat s’ha de realitzar quan es produeixi la justificació mínima del 75 per 
cent de l’import de la primera anualitat. Si aquesta justificació supera l’import 
del pagament avançat de la primera anualitat i del pagament que 
correspondria avançar de la segona anualitat, s’ha de pagar l’import total 
justificat, amb el límit de l’import total concedit. 

 
4.3 En cas de no presentar l’acceptació expressa, l’ajut s’ha de pagar prèvia 

justificació de despeses. 
 

5 Renúncia 
 

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

 
5.2 Els centres gestors poden aplicar, durant l’any 2019, les quantitats 

alliberades com a conseqüència de renúncies, a complementar el 
finançament dels fons atorgats. 

 
6 Audiència i tancament 
 

6.1 En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació, 
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de 
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quinze dies presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment que, de 
no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut. 

 

6.2 Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es 
presenten justificacions que s’han d’esmenar, el termini de què disposa l’ens 
per a fer-ho és de deu dies, des de l’endemà de l’accés a la notificació 
electrònica. 

 
6.3 Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un 

mes, s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini 
d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent. 

 
6.4 Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva 

i la revocació dels ajuts no justificats. 
 
6.5 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini 

màxim de deu dies des de l’aprovació. 
 
6.6 Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha 

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

 
Setè. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris. 
 
Vuitè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions.” 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva, amb revocació, d’un ajut atorgat del fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/1301).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 22 de 

febrer de 2018, va aprovar el Dictamen (ref. reg. AJG 38/18), d’aprovació de la 
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concessió dels ajuts consistents en el Fons de prestació Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat, en el marc del Catàleg de 
serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, als 12 ens 
locals membres de la Xarxa de Productes de la Terra (XPDT), entre els quals es 
trobava el següent: 

 
Ens destinatari NIF Codi XGL Import concedit Número Expedient 

Consell Comarcal 
del Bages   

P5800009B 18/Y/248999 23.771,00 € 2018/1301 

 
2. L’ens destinatari va acceptar la totalitat de l’ajut, a través de l’aplicatiu Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions d’aquesta Diputació (PMT). 
 
3. Amb data 27 de juny de 2018, es va efectuar el pagament de la quantitat de disset 

mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (17.828,25 €), en concepte de 
bestreta, pel 75 % de l’import de l’ajut. 

 

4. Mitjançant Decret de la Vicepresidència 4a. i Presidència delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local (ref. reg. 13357/18), de data 4 de desembre de 
2018, es va aprovar la liquidació provisional de l’ajut, habilitant-se un període de 
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la rebuda de la corresponent 
notificació, per tal que l’ens local, en cas de considerar-ho oportú, pogués presentar 
les al·legacions pertinents. 

 

5. Transcorregut el termini d’audiència, que va finalitzar amb data 7 de gener de 2019, 
i d’acord amb la diligència de la Secretaria General de data 16 de gener de 2019, 
resulta que no es va presentar cap al·legació al respecte per part de l’ens local 
afectat. 

 
6. L’article 40, “Audiència i tancament”, del Règim regulador del Catàleg de serveis de 

l'any 2018, estableix el següent: 
 
1. “(...) 
 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i 

la revocació dels imports no justificats.  
 

3. (...) 
 

4. Per als fons de prestació, els actes de liquidació s’han de notificar a tots els 
destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació. 

 

5. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han 
de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici, que, 
si s’escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la 
Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació.” 
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És per tot l’anteriorment exposat que es considera adient proposar la revocació total 
de l’ajut atorgat, l’aprovació de la liquidació definitiva de l’ajut i el reintegrament de la 
bestreta liquidada, en el marc del Fons de prestació “Millora de la competitivitat 
d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” del Catàleg de serveis per a 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb les dades que 
s’indiquen a continuació: 
 

 
En relació al reintegrament a l’aplicació pressupostària del saldo sobrant de l’operació 
AD 1803000319/006, per un import de cinc mil nou-cents quaranta-dos euros amb 
setanta-cinc cèntims (5.942,75 €) no procedeix fer cap regularització comptable perquè 
aquest import, a petició del Servei, no serà incorporat al pressupost del Servei del 
Teixit Productiu per a l’any 2019 com a romanent de crèdit, passant a economies de la 
corporació. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- L’apartat 7.2.d) 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 per Decret de la Presidència (ref. reg. 7048/18), de 9 de juliol de 2018, 
publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018. 
 
2.- L’article 40 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 2018. 
 
3.- L’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la liquidació definitiva de l’ajut atorgat per Dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, (ref. reg. AJG 38/18), reunida en sessió de data 

Ens 
beneficiari 

NIF Codi XGL 
Aplicació 

pressupostària 
Import 

concedit 

 
Import avançat 
en concepte de 

bestreta 
(a reintegrar) 

 

Motiu de la 
revocació 

Consell 
Comarcal 
del Bages   

P5800009B 18/Y/248999 G/30103/43300/46550 23.771,00 € 17.828,25 € 

Incompliment dels 
requisits establerts 
a l’acord tercer, 
punt 2.19. del 
Dictamen (ref. reg. 
AJG 38/18) de 
concessió de l’ajut 
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22 de febrer de 2018, en relació a la concessió dels ajuts consistents en el Fons de 
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat, en el marc del Catàleg de serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, d’acord amb el que s’especifica en el quadre següent: 
 

 
Segon.- REVOCAR l’ajut especificat en el punt primer, que tenia un termini d’execució 
i de justificació que finalitzava el dia 31 d’octubre de 2018, d’acord amb l’informe tècnic 
emès per la Subsecció de Sectors Productius del Servei de Teixit Productiu amb data 
18 de gener de 2019. 
 
Tercer.- REQUERIR al Consell Comarcal del Bages el reintegrament de l’import de 
disset mil vuit-cents vint-i-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (17.828,25 €), amb el 
número d’operació comptable 1804022219, avançats amb data 26 de juny de 2018, en 
concepte de bestreta pel 75 % de l’import de l’ajut concedit, com a conseqüència de la 
seva revocació, mitjançant ingrés a la Diputació de Barcelona, amb els terminis 
següents: 
 

a) Si la notificació de la revocació definitiva es duu a terme entre els dies 1 i 15 de 
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes 
posterior, o, en cas que no es tracti d’un dia hàbil, fins a l’immediat dia hàbil 
següent. 
 

b) Si la notificació de la revocació definitiva es duu a terme entre els dies 16 i 
darrer de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc 
del segon mes posterior, o, en cas que no es tracti d’un dia hàbil, fins a 
l’immediat dia hàbil següent. 
 

Sense perjudici de l’anterior, es podrà fer efectiu el reintegrament de l’import 
especificat mitjançant compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació 
de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’ens afectat.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 25 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la 
secretària que en dona fe.   

Ens destinatari NIF Codi XGL 

Aplicació 
pressupostària i 

número d’operacions 
comptables  

Import 
concedit 

 

Import de la 
bestreta 

a reintegrar 
 

 
 

Número 
d’expedient 

 
Consell 
Comarcal del 
Bages   
 

P5800009B 18/Y/248999 

G/30103/43300/46550   
 

1803000319/006 
1804022219 

23.771,00 € 17.828,25 € 2018/1301 


