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

 
A la ciutat de Barcelona, el 28 de març de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta 
segona, senyora Laura Martínez i Portell (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol 
i Casals (ERC-AM) i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a 
continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i 
Payà (CiU), senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras 
(CiU), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael 
Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), i els diputats amb veu però sense vot següents: senyors Miguel 
Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assietix també el diputat senyor Arnau Funes i Romero (ENTESA). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corellas Colás i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència el vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), la 
vicepresidenta cinquena, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), les diputades senyores 
Sonia Recasens i Alsina (CiU), Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i Alexandra Sevilla i 
Oliveras (Entesa), i els diputats senyors Isaac Albert i Agut (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 març de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/5756). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió d’ajuts de la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons (exp. núm. 2018/0015585). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 €, a l’Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l’actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/0005364). 

 
5. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l’actuació local “Inversions immobiliàries”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005365). 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de 
Folgueroles, per a finançar l’actuació local “Projecte bàsic i executiu pavelló 
esportiu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005412). 

 
7. RUPIT I PRUIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Rupit i 
Pruit, per a finançar l’actuació local “Adquisició finca c/Fossar, núm.27, Can 
Saltiri”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002982). 

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

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 €, a l’Ajuntament 
de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l’actuació local “Béns mobles 2019”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/0005229). 

 
9. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import 
1.193 € a l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar l’actuació “Inversions béns 
immobles 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm.2018/0013349). 

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

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
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autoritzar la cessió gratuïta a diferents ajuntaments i entitats (exp. núm. 
2019/0002277). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit 
territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5838). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de Barcelona en la sessió 
plenària de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5806). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització 
de les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2019 (exp. núm. 2019/5809). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització de 
les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5807). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5827). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5832). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals del Serra de Rubió, per a la realització dels Projectes de 
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Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5834). 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès 
del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, 
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del 
Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral 
Central, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 
(exp. núm. 2019/5842). 

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

realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 
2019 i el seu programa tècnic (exp. núm. 2019/2065). 

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

al·legacions presentades pel senyor XXX, contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018, i revocació definitiva 
de la subvenció concedida (exp. núm. 2016/11327). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

modificació del termini d'execució de les accions subvencionades en el marc de la 
convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre i 
altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en l'àmbit 
internacional, any 2017 (AJG 626/2017) (exp. núm. 2017/11505). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 

assabentat del II Informe de Seguiment per al període 2018 del Pla Estratègic de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020 (exp. núm. 
2016/7063). 

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

parcialment, per import de 34,37 €, la subvenció atorgada a l’entitat Alba Sud-
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament, per al finançament de l'acció 
"Enfortiment de les capacitats del turisme rural comunitari (Costa Rica)", atorgada 
per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2014 (exp. núm. 2014/805). 
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació e Barcelona, per a 
treballar conjuntament les polítiques locals de joventut, a la demarcació de 
Barcelona (exp. núm. 2019/0005336). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte 
de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural, a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2019, per import de 200.000 € (exp. núm. 2019/3992). 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Palafolls, per a finançar, en part, la reforma i rehabilitació del Teatre Municipal de 
Palafolls, i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 153.918.03 € en el 
marc de les Meses de concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2017/11467). 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Gualba, per a finançar, en part l’adequació i millora de la Sala Gorg Negre, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 110.000 € en el marc de les Meses 
de concertació del PXGL 2016- (exp. núm. 2019/3980). 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esparraguera, per a finançar, en part, la rehabilitació de Cal Trempat, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de 
concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2019/3865). 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la 
Garriga, per a finançar, en part, la rehabilitació de Can Luna, i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic de 150.000 €, en el marc de les Meses de concertació 
del PXGL 2016.2019 (exp. núm. 2019/3987). 
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Gerència Serveis de Biblioteques 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el nou 

conveni de col·laboració tipus per a la prestació del servei de lectura mitjançant 
bibliobús (exp. núm. 2019/0004970). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc", executats de l’1 de novembre de 2017 a 31 
d’octubre de 2018, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019" (exp. núm. 2018/1291). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de març de 2019.- Pel 
senyor president, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 14 de març de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena 
i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 
2019/5756).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 

“ 
I. Fets 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de 
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb 
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la 
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, 
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
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La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va crear, mitjançant l’Ordre CLT/14/2019, 
de 31 de gener, el Consell de la Mancomunitat Cultural, òrgan permanent de 
col·laboració i coordinació entre l’Administració de la Generalitat i les diputacions 
provincials de Catalunya en el desenvolupament de les polítiques culturals.  
L’esmentada Ordre preveu en el seu article 2.1.b).3 que cadascuna de les diputacions 
provincials de Catalunya es trobi representada en el Consell de la Mancomunitat 
Cultural per dues vocalies, una de les quals haurà de recaure en un càrrec electe, el 
qual podrà delegar en una altra persona que també tingui la condició de càrrec electe. 
Altrament, aquesta designació de representants haurà de respectar el criteri de paritat 
entre homes i dones (art. 2.1 in fine). 
 
D’altra banda, la corporació considera pertinent realitzar una modificació dels seus 
representants a l’Associació Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE). 
 
II. Fonaments de dret 

 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 

 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va 
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 
 
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents 
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense 
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts 
prevegin un període diferent. 
 
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre 
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el 
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes 
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació 
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en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el 
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i 
només per realitzar actes d’administració ordinària. 
 
Respecte d’allò referit als representants de la corporació, la Junta de Govern, en 
sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de designació i actuació 
dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens participats, i la 
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària 
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple 
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de 
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB d’11 
de juliol de 2018. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER.- DETERMINAR la participació de la Diputació de Barcelona en el Consell 
de la Mancomunitat Cultural, en els termes següents: 
 

Es designen, amb subjecció al criteri de paritat entre homes i dones, les 
persones que han de representar la Diputació de Barcelona com a vocals en el 
Consell de la Mancomunitat Cultural, una de les quals ha de tenir la condició 
de càrrec electe, sens perjudici de la possibilitat de delegació en un altre càrrec 
electe, segons disposa l’article 2.1.b).3 de l’Ordre CLT/14/2019, de 31 de gener. 
Les persones designades són: 

 
1. Titular: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 Suplent: Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
 
2. Titular: Sra. Núria Lomas i Pascual 
 Suplent: Sra. Mireia Sabaté i Grau 

 
SEGON. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona a l’Associació 
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), en el sentit següent: 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 
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26.11.15 (AJG 612/15), com a vocal representant de la Diputació de Barcelona 
a l’Assemblea General de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees 
(ACTE) i NOMENAR la Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina per a substituir-lo 
en la representació titular que ostentava fins ara, tot deixant sense efecte la 
representació suplent que aquesta ostentava per disposició del mateix Acord 
de la Junta de Govern de data 26.11.15 (AJG 612/15). 
 
2.- DESIGNAR la Sra. Rosa Serra i Rotes com a representant suplent de la 
Sra. Recasens, en supòsits d’absència o per impossibilitat d’assistir, a 
l’Assemblea General de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees 
(ACTE). 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) resta de la manera 
següent: 
 
Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona a l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) com a 
vocals a l’Assemblea General, les quals poden tenir o no la condició de 
diputat/ada, d’acord amb l’article 7.1) dels Estatuts de l’Associació, són: 

 
Titular:  Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
Suplent: Sra. Rosa Serra i Rotes 
 

TERCER. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d’ajuts de la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons (exp. núm. 2018/0015585).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 

aprovar el Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG 509/17). Aquest programa es va 
concebre com una primera edició en la mesura que es va dotar amb un import de 
15.000.000 d’euros respecte d’un global previst de 30.000.000 d’euros. La seva 
aprovació va respondre a la voluntat d’afavorir la cohesió territorial dels municipis 
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de la demarcació, i de vetllar pel desenvolupament econòmic local, la promoció 
econòmica i la dinamització empresarial al conjunt de la demarcació. 

 
2. En el marc d’aquesta primera edició del programa es va apreciar una elevada 

demanda de suport, la qual cosa va evidenciar el compromís dels ajuntaments de 
treballar per a la millora dels seus polígons industrials. 

 
3. No obstant, tant dins la Línia de suport als projectes específics, resolta per la 

Junta de Govern de 10 de maig de 2018 i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 15 de maig de 2018, com dins la Línia de suport als 
plans integrals, resolta per la Junta de Govern de 14 de juny de 2018 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de juny de 2018, la cobertura 
que es va conferir en el marc de la primera edició va ser, a la pràctica, limitada, 
quedant-se sense finançament un nombre important de projectes de qualitat. 

 
4. Així, dins la Línia de suport a projectes específics s’hi van presentar 71 projectes, 

dels quals 17 van obtenir subvenció, amb un import concedit total de 7.409.924,93 
euros. La cobertura va ser del 24%, pel que fa al nombre de projectes i del 27% 
pel que fa a l’import (respecte d’un import sol·licitat de 27.782.780 euros). 

 
5. Per la seva banda, dins la Línia de suport a plans integrals es van rebre 19 

sol·licituds, de les quals 5 van obtenir subvenció per un import total de 
7.590.075,07 euros. La cobertura va ser del 26% pel que fa al nombre de 
projectes i del 27% pel que fa a import (respecte d’un import sol·licitat de 
27.858.517,23 euros).  

 
6. En virtut d’això, tenint en compte l’impacte que es va assolir amb la primera edició, 

i tot donant continuïtat al compliment de la finalitat descrita, es va considerar 
adient l’aprovació de la segona edició del Programa complementari de 
modernització de polígons, amb una dotació de 15.000.000 d’euros. 

 
7. D’aquesta manera, en data 11 d’octubre de 2018, la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona va aprovar la segona edició del Programa complementari 
de modernització de polígons (AJG 452/18). 

 
8. Aquesta nova edició respon també a la finalitat de millorar la qualitat i la 

competitivitat dels polígons de la demarcació, a través d’inversions d’alt impacte, 
adreçades a transformar i incrementar la competitivitat de les empreses i afavorir 
el creixement empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar 
ocupació de qualitat. De forma específica, es pretén contribuir a finalitzar i millorar 
les infraestructures i els serveis existents, incrementar la dimensió dels polígons i 
optimitzar els espais sense activitat per tal d’ampliar instal·lacions d’empreses, 
atreure noves activitats i generar nous usos. 
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9. El programa s’articula a través de dues línies de suport: 
 

a) Línia de suport a plans integrals: Aquesta línia es dota amb 7.500.000 euros i té 
per objecte contribuir al finançament d’intervencions d’alt impacte basades en 
un plantejament integral i estratègic. Aquestes actuacions tenen per objectiu 
transformar un teixit territorial constituït normalment per polígons urbanístics 
amb una continuïtat entre si, actual o tendencial, i amb una dimensió suficient 
perquè les empreses i polígons en formen part puguin desenvolupar iniciatives 
conjuntes. 

 
b) Línia de suport a projectes específics: Aquesta línia, dotada amb 7.500.000 

euros, té per objecte contribuir al finançament d’intervencions puntuals en 
diversos polígons urbanístics d’un municipi, o bé intervencions puntuals en un o 
diversos polígons urbanístics amb una continuïtat actual o tendencial. 

 
10. El pressupost màxim amb què es va dotar la present convocatòria del Programa 

complementari és de 15.000.000 euros, distribuïts de la manera següent: 
 

a) 3.000.000 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2019. 
 
b) 12.000.000 euros amb càrrec al pressupost de l’any 2020. 

 
11. El procediment per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc d’aquest 

Programa complementari de modernització de polígons, segona edició, és el de 
concurrència competitiva, determinant-se l’import dels ajuts a concedir en base als 
criteris objectius que es defineixen en el règim regulador. 

 
12. D’acord amb l’article 25 del règim del programa, s’ha de tramitar un procediment 

de concessió que s’ha de resoldre en un termini no superior a quatre mesos, des 
de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En aquest sentit, 
el període de sol·licitud d’ambdues línies de suport va finalitzar el passat 30 de 
novembre de 2018. Com a resultat de la instrucció, en data 5 de març de 2019, la 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de 
Barcelona, centre gestor del programa, ha emès un informe, el qual s’incorpora a 
l’expedient, que conté l’explicació de la manera com s’han ponderat els criteris de 
valoració establerts i els aspectes rellevants de la fase d’instrucció. En aquest 
informe també es fa constar la puntuació obtinguda per cada sol·licitud i, respecte 
de les sol·licituds que no s’han pogut valorar, bé perquè incomplien els requisits 
preestablerts, bé perquè els destinataris han desistit d’elles, la motivació que 
concorre en cada cas. 

 
13. Pel que fa a la Línia de suport a projectes específics, han estat seleccionats 22 

projectes per un import total de 7.498.498,01 euros. Pel que fa a la línia de suport 
a plans integrals, han estat seleccionats 5 projectes per un import total de 
7.501.501,99 euros. Els 1.501,99 euros que superen els 7.500.000,00 euros 
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inicialment assignats a aquesta línia de suport provenen del sobrant de l’altra línia 
i per això en el present dictamen es proposa la seva redistribució, d’acord amb 
l’article 13.3 del règim del programa.  

 
14. D’acord amb l’article 24 del règim, s’ha constituït l’òrgan col·legiat encarregat 

d’examinar i validar l’esmentat informe.  
 
15. D’aquesta reunió, celebrada en data 7 de març de 2019, el secretari de l’òrgan 

n’ha estès acta, en la qual es fan constar les decisions adoptades, entre elles, la 
de validar l’informe d’instrucció. Aquesta acta s’incorpora a l’expedient. 

 

16. Com a conseqüència de tot l’anterior, es pot resoldre el procediment de concessió 
d’ajuts en el termini establert. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’apartat 7.2.a) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la Presidència 

de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, 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, atribueix a la Junta de Govern la competència per 
aprovar la creació de programes complementaris. 

 

2. Així mateix, vist l'apartat 3.4.h) en concordança amb l'apartat 8.g) de la referida 
Refosa núm. 1/2018, correspon a la Junta de Govern, per delegació del Ple, 
l'aprovació, respecte dels compromisos de despeses plurianuals, de la superació 
dels percentatges fixats a l'article 174.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la redistribució de la despesa de la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” que s’indica a continuació, entre les dues Línies del programa. El resultat 
d’aquesta redistribució és la quantia definitiva de la convocatòria pel que fa a les línies 
de suport a plans integrals i a projectes específics, i no comporta un increment 
respecte de la quantia total inicialment aprovada. 
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Distribució inicial: 
 

Línia de suport 
Centre 
gestor 

Expedient 
SIGC 

Quantia 
2019 

(euros) 

Quantia 
2020 

(euros) 

Quantia total 
(euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

Línia de suport a 
plans integrals 

Servei de 
Teixit 

Productiu 

2018/ 
0015516 

500.000 7.000.000 7.500.000 G/30103/43300/76263 

Línia de suport a 
projectes 
específics 

Servei de 
Teixit 

Productiu 

2018/ 
0015516 

2.500.000 5.000.000 7.500.000 G/30103/43300/76263 

 
Distribució final: 
 

Línia de suport 
Centre 
gestor 

Expedient 
SIGC 

Quantia 
2019 

(euros) 

Quantia 
2020 

(euros) 

Quantia total 
(euros) 

Aplicacions 
pressupostàries 

Línia de suport a 
plans integrals 

Servei de 
Teixit 

Productiu 

2018/ 
0015516 

500.000 7.001.501,99 7.501.501,99 G/30103/43300/76263 

Línia de suport a 
projectes 
específics 

Servei de 
Teixit 

Productiu 

2018/ 
0015516 

2.500.000 4.998.498,01 7.498.498,01 G/30103/43300/76263 

 
Segon. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts de la segona edició del 
Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor 
responsable, el qual s’incorpora a l’expedient, validat per l’òrgan col·legiat regulat a 
l’article 24 del règim del programa, i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts 
i les desestimacions que s’indiquen en els acords següents. 
 
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts següents, en el marc de la Línia de suport a 
plans integrals de la segona edició del Programa complementari de modernització de 
polígons:
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
2019 (EUR) 

Import 2020 
(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

 
Op. 

Comptable 
2020 

 
Posició 

2020 
Núm. Reg. 

PMT 
Codi 
XGL 

Puntuació 

Ajuntament 
de Manlleu 

P0811100G 

Programa 
complemen-

tari de 
modernització 

del PAE de 
Manlleu 

corresponent 
a la línia de 

suport a plans 
integrals 

1.350.000,00  76.809,81  1.273.190,19 
G/30103/43300

/76263 
1903000711 5 1903000711 6 1840049248 

19/X/26
6891 

71.04 

Ajuntament 
de 

Montcada i 
Reixac 

P0812400J 

PROGRAMA 
COMPLEMEN

TARI DE 
MODERNIT-
ZACIÓ DE 
POLÍGONS 
(2A EDICIÓ) 

1.700.000,00  149.435,81  1.550.564,19  
G/30103/43300

/76263 
1903000711 3 1903000711 4 1840049940 

19/X/26
6890 

79.93 

Ajuntament 
de Palafolls 

P0815400G 
Línia de 

suport als 
plans integrals 

1.483.242,88  81.795,04  1.401.447,84  
G/30103/43300

/76263 
1903000711 9 1903000711 10 1840049807 

19/X/26
6893 

70.31 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import 
2019 (EUR) 

Import 2020 
(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

 
Op. 

Comptable 
2020 

 
Posició 

2020 
Núm. Reg. 

PMT 
Codi 
XGL 

Puntuació 

Ajuntament 
de Terrassa 

P0827900B 

PLA D'ACCIÓ 
DELS 

POLÍGONS 
D'ACTIVITAT 
ECONÒMICA 

DE SANTA 
MARGARIDA 

I i II, CAN 
PARELLADA, 
COLLOM II I 

ELS 
BELLOTS 

1.550.000,00  26.456,71  1.523.543,29  
G/30103/43300

/76263 
1903000711 1 1903000711 2 1840049750 

19/X/26
6889 

81.81 

Ajuntament 
de 

Vilafranca 
del 

Penedès 

P0830600C 

PAE 
Vilafranca - 

Olèrdola 
"Innovant per 

a la 
sostenibilitat 
el territori" 

1.418.259,11  165.502,63  1.252.756,48  
G/30103/43300

/76263 
1903000711 7 1903000711 8 1840049964 

19/X/26
6892 

70.78 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Quart. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds 
següents, en el marc de la Línia de suport a plans integrals de la segona edició del 
Programa complementari de modernització de polígons: 
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Millora dels polígons industrials Barcelonès i 

Sant Ermengol  
1840049870 42.57 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 
Pla d'acció per a la modernització i millora 

competitiva dels polígons d'activitat econòmica 
de Castellar del Vallès  

1840049892 62.76 

Ajuntament de la Garriga P0808700I 
Modernització dels polígons d'activitat 

econòmica zona sud de la Garriga 
1840049915 69.86 

Ajuntament de la Llagosta P0810400B 
MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS DE L'EIX 

DE LA RIERA DE CALDES 
1840050006 66.93 

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J Línia de suport als plans integrals 1840049938 66.43 

Ajuntament de Vic P0829900J Línia de suport als plans integrals 1840049845 69.20 

Ajuntament de Viladecans P0830200B 
Pla d'acció per a la modernització del Polígon 

Centre 
1840049864 65.93 
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Cinquè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds següents, en el marc de la Línia 
de suport a plans integrals de la segona edició del Programa complementari de 
modernització de polígons, d’acord amb l’informe emès pel centre gestor, el qual 
s’incorpora a l’expedient: 
 

Ens destinatari NIF ens Actuació Núm. Reg. PMT Observacions 

Ajuntament de Gavà P0808800G 
Línia de suport als 

plans integrals 
1840049960 

L’ens no ha esmenat el 
defecte requerit: el pla 

d’acció no està 
correctament signat  

 
Sisè. APROVAR la concessió dels ajuts següents, en el marc de la Línia de suport a 
projectes específics de la segona edició del Programa complementari de 
modernització de polígons: 
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 

Projecte de 
millora de la 

competitivitat del 
Polígon Industrial 

Santa Maria 
d'Artés 

480.640,95  21.519,36  459.121,59  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 35 1903000712 36 1840049867 

19/X/266
912 

65.30   

Ajuntament 
de Barberà 
del Vallès 

P0825200I 

Regeneració i 
remodelació de la 

ronda Santa 
Maria "A" 

750.000,00  13.797,56  736.202,44  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 1 1903000712 2 1840049989 

19/X/266
894 

76.96   

Ajuntament 
de Castellgalí 

P0806000F 

Pla de 
modernització de 

Polígons a 
Castellgalí 

572.292,88  195.222,17  377.070,71  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 22 1903000712 23 1840049287 

19/X/266
905 

67.03 

Import 
pressupost 

corregit. 
Original: 

780.294,58 eur 
Import 

sol·licitat 
corregit. 
Original: 

663.250,39 eur 
Actuació no 

elegible: 
instal·lació d'un 
plafó informatiu 

(promoció) 

Ajuntament 
de Castellví 
de Rosanes 

P0806500E 

ARRANJAMENT 
DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL 
ROSANES I 
POLÍGON 

INDUSTRIAL CA 
N'ABAT 

687.177,42  459.702,76  227.474,66  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 24 1903000712 25 1840049862 

19/X/266
906 

66.58   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
de Gironella 

P0809100A 

PROJECTE DE 
MODERNITZACI

Ó DELS PAE 
MUNICIPALS DE 
CAL RAFALET, 
CAN GINYOLA I 

CAMP DELS 
PALS AL TERME 
MUNICIPAL DE 

GIRONELLA 

294.171,38  70.530,17  223.641,21  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 14 1903000712 15 1840049949 

19/X/266
901 

68.24   

Ajuntament 
de les 

Cabanyes 
P0802700E 

Modernització del 
polígon La Plana 

d'en Florit 
90.267,98  51.073,66  39.194,32  

G/30103/433
00/76263 

1903000712 33 1903000712 34 1840049729 
19/X/266

911 
65.58   

Ajuntament 
de Martorell 

P0811300C 

Millora de 
l'accessibilitat i de 

l'enllumenat 
públic del polígon 

industrial La 
Torre, Can 
Cases-Can 

Sunyol i Complex 
Industrial Solvay 

675.000,00  451.556,40  223.443,60  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 10 1903000712 11 1840050022 

19/X/266
899 

69.25   

Ajuntament 
de Molins de 

Rei 
P0812200D 

PLA DE 
MODERNITZA-

CIÓ DELS 
POLÍGONS DE 

MOLINS DE REI 
(EL PLA I RIERA 

DEL MOLÍ) 

249.300,00  102.011,34  147.288,66  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 8 1903000712 9 1840049624 

19/X/266
898 

69.82   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
de Sant 

Andreu de la 
Barca 

P0819500J 

ACTUACIÓ DE 
MILLORA DE LA 
URBANITZACIÓ 
ALS SECTORS 
(PAES) 10, 11 I 
12 DE LA ZONA 

INDUSTRIAL 
NORD EST AL 
MUNICIPI DE 

SANT ANDREU 
DE LA BARCA. 
BARCELONA 

134.754,98  90.147,37  44.607,61  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 26 1903000712 27 1840049766 

19/X/266
907 

66.44   

Ajuntament 
de Sant 
Cugat 

Sesgarrigues 

P0820500G 

Construcció de 
Rotonda d'Accés 

al Polígon 
Industrial La 

Masia 

718.619,04  480.736,34  237.882,70  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 16 1903000712 17 1840049731 

19/X/266
902 

67.70   

Ajuntament 
de Sant 

Fruitós de 
Bages 

P0821200C 

Actuacions de 
millora de les 

infraestructures i 
serveis per a la 
modernització 
dels polígons 

268.542,99  53.838,49  214.704,50  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 20 1903000712 21 1840050041 

19/X/266
904 

67.12   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
de Sant 

Llorenç Savall 
P0822100D 

URBANITZACIÓ 
DEL PASSATGE 

INDUSTRIA I 
TRAM FINAL DE 
CARRER SANT 

ANTONI M. 
CLARET 

384.308,29  2.804,47  381.503,82  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 37 1903000712 38 1840049853 

19/X/266
969 

65.21 

Import 
pressupost 

corregit. 
Original: 

538.880,88 eur 
Import 

sol·licitat 
corregit. 
Original: 

431.104,70 eur 
Actuació no 
elegible: una 

part de 
pavimentació 
per tractar-se 
d'un segment 

d'una parcel·la 
privada 

Ajuntament 
de Sant Pere 

de Ribes 
P0823100C 

PROJECTE DE 
CONNEXIÓ DE 

LA XARXA 
VIÀRIA DEL 

SECTOR 
VILANOVETA 
DEL TERME 

MUNICIPAL DE 
SANT PERE DE 
RIBES AMB LA 
VIALITAT DEL 

TERME 
MUNICIPAL DE 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

71.781,64  48.019,94  23.761,70  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 30 1903000712 31 1840049881 

19/X/266
909 

66.16   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
de Sant Pere 

de Torelló 
P0823300I 

MODERNITZACI
Ó DELS 

POLÍGONS PAE 
LA FONTSANTA 

I PAE LA 
GUÀRDIA 

425.755,49  --- 425.755,49  
G/30103/433

00/76263 
--- --- 1903000712 3 1840050011 

19/X/266
895 

74.15 

Import 
pressupost 

corregit. 
Original: 

989.216,83 
Import 

sol·licitat 
corregit. 
Original: 

474.824,08 eur 
Actuació no 

elegible: 
estesa de 

cable de fibra 
òptica 

Ajuntament 
de Sant 

Quintí de 
Mediona 

P0823600B 

Millores de les 
infraestructures i 

serveis del 
polígon d'activitat 

econòmica 

134.383,38  89.898,78  44.484,60  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 12 1903000712 13 1840049854 

19/X/266
900 

68.53   

Ajuntament 
de Sant 

Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 
Línia de suport 
als projectes 

específics 
190.599,06  43.667,14  146.931,92  

G/30103/433
00/76263 

1903000712 6 1903000712 7 1840049852 
19/X/266

897 
71.10   

Ajuntament 
de Sant 

Vicenç de 
Castellet 

P0826200H 

Projecte executiu 
per la Millora i la 
Modernització de 
diferents Polígons 

Industrials de 
Sant Vicenç de 

Castellet 

146.018,57  29.304,72  116.713,85  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 39 1903000712 40 1840049904 

19/X/267
226 

64.93   

Ajuntament 
de Santa 

Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 

PROGRAMA 
COMPLEMENTA

RI DE 
MODERNITZACI
Ó DE POLÍGONS 

(2a EDICIÓ) 

177.178,10  59.263,63  117.914,47  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 41 1903000712 42 1840049661 

19/X/267
227 

64.78   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
de Súria 

P0827400C 

PROJECTE DE 
MILLORA DE LA 

MOBILITAT, 
L'ACCESSIBILI-

TAT, LA 
SENYALITZACIÓ

, LA 
SEGURETAT, 

LES 
TELECOMUNICA
CIONS I APOSTA 

FERMA PER A 
LES ENERGIES 
RENOVABLES 

ALS POLÍGONS 
INDUSTRIALS 

DE SÚRIA 

534.114,44  --- 534.114,44  
G/30103/433

00/76263 
--- --- 1903000712 32 1840049588 

19/X/266
910 

66.05   

Ajuntament 
de 

Viladecavalls 
P0830100D 

MILLORA DE LA 
MOBILITAT I 
EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA 
DELS 

POLÍGONS DE 
VILADECAVALLS 

212.610,29  35.557,61  177.052,68  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 28 1903000712 29 1840049879 

19/X/266
908 

66.28   

Ajuntament 
d'Esplugues 
de Llobregat 

P0807600B 

Desplegament 
d’infraestructures 
soterrades que 

permeti dotar de 
connectivitat 

d’alta capacitat a 
les empreses del 
polígon industrial 

El Gall 
d’Esplugues de 

Llobregat  

185.058,56  123.799,08  61.259,48  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 4 1903000712 5 1840049789 

19/X/266
896 

73.74   
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Ens 
destinatari 

NIF Ens Actuació 
Import 

concedit 
(EUR) 

Import any 
2019 (EUR) 

Import any 
2020 

(EUR) 

Aplicació 
pressupost 

Op. 
Comptable 

2019 

Posició 
2019 

Op. 
Comptable 

2020 

Posició 
2020 

Núm. Reg. 
PMT 

Codi 
XGL 

Puntua-
ció 

Observacions 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

REHABILITACIÓ 
DEL PONT 

D'ACCÉS ALS 
POLÍGONS 

D'ACTIVITAT 
EMPRESARIAL 

DE LA ZONA 
NORD D'OLESA 

DE 
MONTSERRAT 

115.922,57  77.549,01  38.373,56  
G/30103/433

00/76263 
1903000712 18 1903000712 19 1840049692 

19/X/266
903 

67.22   
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Setè. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds 
següents, en el marc de la Línia de suport a projectes específics de la segona edició 
del Programa complementari de modernització de polígons: 
 

Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 

Millora de la mobilitat de la via 
d'accés i els vials interns dels 
polígons industrials del Cros, 

UB1 i Can Negoci 

1840049975 62.32 

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 
MODERNITZACIÓ I 

ADEQUACIÓ DE POLÍGON DE 
SANTA MARGARIDA 

1840049959 13.42 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 

Desplegament de la xarxa de 
distribució de fibra òptica al 

Polígon Industrial Les 
Garrigues 

1840049619 40.56 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 
Projecte de millora d'asfaltats, 

voreres i accessibilitat 
1840049814 44.97 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 
Millora de les infraestructures i 
serveis del polígon industrial el 

Vapor de Castellterçol 
1840048616 58.94 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 

Obres del projecte constructiu 
d'un col·lector de clavegueram 

al polígon industrial de La 
Gavarra. 

1840049314 30.32 

Ajuntament de 
Cercs 

P0826800E 

PROJECTE D'OBRES I 
MILLORA 

INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS CENTRE 

D'EMPRESES DE CERCS 
(BERGUEDÀ) 

1840049953 64.59 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 

MILLORA I MODERNITZACIÓ 
DELS PAE DE CERVELLÓ EN 

REFERÈNCIA A LES 
TELECOMUNICACIONS, 
SEGURETAT I ENERGIA 

1840049902 58.41 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 

Reurbanització dels carrers 
Albert Einstein i Tirso de 

Molina, entre carretera del Prat 
i Albert Einstein (Polígon 

Almeda) 

1840049891 48.91 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 
Projecte d'urbanització per 

millorar els polígons d'activitat 
econòmica de Gelida 

1840049424 60.98 
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament de la 
Palma de Cervelló 

P5831301F 

Adequació i millora de la 
urbanització i il·luminació del 

Polígon Industrial de Can 
Mascaró  

1840049179 51.75 

Ajuntament de les 
Franqueses del 

Vallès 
P0808500C 

Modernització dels polígons de 
les Franqueses del Vallès 

1840049822 61.37 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F 
Pla de millora i modernització 

del polígon de Navàs  
1840049267 58.35 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 

Línia de suport als projectes 
específics 

1840049813 24.02 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 

PASSERA DE VIANANTS I 
BICICLETES ENTRE CAN 

AMETLLER I CAN CABASSA 
1840050005 64.33 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 

ADEQUACIÓ I MILLORA DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL PLA 

DE LA COSTA 
1840047654 56.69 

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 
Avantprojecte d'actuacions per 
a la millora del polígon Vinyats I 

de Sant Joan de Vilatorrada  
1840049860 40.26 

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 

Horts 
P0826300F 

Reurbanització de l'Avinguda 
Torrelles, entre la Plaça dels 

Països Catalans i el carrer Sant 
Joan (àmbit del polígon La 

Barruana) 

1840049944 53.92 

Ajuntament de 
Santa Eugènia de 

Berga 
P0824600A 

ADEQUACIÓ PAVIMENTACIÓ, 
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I 
CREACIÓ D'APARCAMENTS. 
POLÍGONS INDUSTRIALS DE 
SANTA EUGÈNIA DE BERGA 

1840049510 54.22 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 

MILLORA DE L'ENLLUMENAT 
ALS POLÍGONS 

INDUSTRIALS DE SANTA 
MARIA DE PALAUTORDERA 

1840049151 41.24 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 
Millores als polígons d'activitat 

econòmica de Santpedor 
1840049958 48.12 

Ajuntament de 
Seva 

P0826900C 
Línia de suport als projectes 

específics 
1840049768 51.03 

Ajuntament de 
Sora 

P0827200G 
MILLORA DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL LA TEULERIA 
DEL SERRADET DE SORA 

1840049955 50.69 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 
Rehabilitació de paviments i 

xarxa d'enllumenat del Polígon 
Can Bas 

1840049615 60.53 
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Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 
Millora de la mobilitat i 

l'aparcament de vehicles al 
Polígon Industrial les Goules 

1840049613 31.29 

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 

ESTUDI DE MILLORA I 
MODERNITZACIÓ DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL DE 
CAN VERDALET 

1840049226 45.63 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 
Millora d'accessos de vianants 

al polígon Mas les Vinyes 
1840048995 46.85 

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 
REHABILITACIÓ POLÍGON 
INDUSTRIAL SERRA D'EN 

PONS 
1840049815 40.84 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 

PROJECTE DE 
MODERNITZACIÓ DELS 
POLÍGONS D'ACTIVITAT 

ECONÒMICA (PAE) D'OLOST 
(QUINTÀ DE COLLDELRAM, 

PONT, PERERES I, VELLUTS) 

1840050024 60.57 

 
Vuitè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds següents, en el 
marc de la Línia de suport a projectes específics de la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons, d’acord amb l’informe emès pel centre 
gestor, el qual s’incorpora a l’expedient: 
 

Ens destinatari NIF ens Actuació 
Núm. Reg. 

PMT 
Motivació 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 

Millora de la mobilitat 
de la via d'accés i 

els vials interns dels 
polígons industrials 
del Cros, UB1 i Can 

Negoci 

1840049698 
Sol·licitud 
duplicada 

 
Novè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds següents, en el marc de la Línia de 
suport a projectes específics de la segona edició del Programa complementari de 
modernització de polígons, 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. Reg. 

PMT 
Motivació 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 

Programa 
complementari de 
modernització de 
polígons (segona 

edició) 

1840051024 

L’ens sol·licitant no 
ha esmenat el 

defecte requerit: el 
document que 

presenten no és 
vàlid (no consta 

descripció detallada 
de l’actuació, 
amidaments i 

plànols detallats) 

 
Desè. DISPOSAR una despesa de 15.000.000,00 euros (quinze milions d’euros), amb 
càrrec de les aplicacions del pressupost corporatiu següents: 
 
Any 2019 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/30103/43300/76263 3.000.000,00 

Total 3.000.000,00 

 
Any 2020 
 

Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

G/30103/43300/76263 12.000.000,00 

Total 12.000.000,00 

 
Onzè. DECLARAR la pluriennalitat de la despesa dels ajuts aprovats i SUPEDITAR 
l’efectivitat dels ajuts amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020 a la condició 
suspensiva que en el pressupost 2020 s’hi consignin els crèdits corresponents. 
 
Dotzè. 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. 
 
Tretzè. 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. 
 
Catorzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 25.3 del règim de la 
segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, la 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la 
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència 
competitiva.” 
 

Servei de Programació 
 

4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 €, a l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l’actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats (exp. núm.2019/0005364).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

 

2. L’Ajuntament de Caldes d'Estrac va presentar, en data 7 març de 2019, una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions mobiliàries”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en sessió 
celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

 

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

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

per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

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 Caldes d'Estrac  
Actuació:  Inversions mobiliàries 
Import crèdit:  30.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,05 % 
Interessos implícits estimats  -37,55 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 9/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.02.2019 (BOE. núm. 34, de 08.02.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 30.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a 
finançar l’actuació local “Inversions immobiliàries”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005365).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Caldes d'Estrac va presentar, en data 7 març de 2019, una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions immobiliàries”, la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

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

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

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

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

5. 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 Caldes d'Estrac  
Actuació:  Inversions immobiliàries 
Import crèdit:  75.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,46 % 
Interessos implícits estimats  1.691,39 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 10/2019 
* d’acord amb la Resolució de 06.02.2019 (BOE. núm. 34, de 08.02.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 75.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Folgueroles, per a 
finançar l’actuació local “Projecte bàsic i executiu pavelló esportiu”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005412).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

 

2. L’Ajuntament de Folgueroles va presentar, en data 8 març de 2019, una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Projecte bàsic i executiu pavelló esportiu”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en 
sessió celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

 

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

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

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

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 

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

 

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

 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Folgueroles  
Actuació:  Projecte bàsic i executiu pavelló esportiu 
Import crèdit:  175.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,46 % 
Interessos implícits estimats  3.946,58 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 11/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.02.2019 (BOE. núm. 34, de 08.02.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Rupit i Pruit, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició finca c/Fossar, núm.27, Can Saltiri”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002982).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un 

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

 
2. L’Ajuntament de Rupit i Pruit va presentar, en data 7 febrer de 2019, una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Adquisició finca c/Fossar, núm.27, Can Saltiri”, la 
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 

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

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

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

i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin 
nous tipus. 
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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 Rupit i Pruit  
Actuació:  Adquisició finca c/Fossar, núm.27, Can Saltiri 
Import crèdit:  110.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  2.215,78 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 6/2019 

* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 110.000 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.” 
 

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 €, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de 
Voltregà, per a finançar l’actuació local “Béns mobles 2019”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/0005229).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

 

2. L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va presentar, en data 6 març de 2019, 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Béns mobles 2019”, la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB d’1.3.2012) 
disposen que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha de fixar les 
condicions dels crèdits i els criteris per al seu atorgament, lliurament i la seva 
justificació. Aquestes condicions van ser aprovades per Junta de Govern en 
sessió celebrada el 28.3.2012 i modificades amb posterioritat per l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 

 

2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor 
i Política Financera per la que es defineix el principi de prudència financera 
aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i 
les entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin 
nous tipus. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 

 

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

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

5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 

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

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà  
Actuació:  Béns mobles 2019 
Import crèdit:  70.000 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,05 % 
Interessos implícits estimats  -87,61 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 8/2019 

* d’acord amb la Resolució de 06.02.2019 (BOE. núm. 34, de 08.02.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 70.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import 1.193 € a 
l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar l’actuació “Inversions béns immobles 
2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0013349).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

"Fets 
 

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

 

2. L’Ajuntament de Sentmenat va presentar, en data 30 juliol de 2018, una sol·licitud 
per tal de finançar la inversió “Inversions béns immobles 2018”, 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 27 de setembre de 
2018, (ref.reg. 410/2018),va concedir el préstec que es detalla: 

 

Ens local: Ajuntament de Sentmenat 
Actuació: Inversions béns immobles 2018 
Import crèdit: 1.193,00 EUR 
Interès: 0% 
Tipus d’interès implícit: 0,51% 
Interessos implícits estimats 30,05 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:51/2018 
 

* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

 

I va autoritzar i disposar la despesa de mil cent noranta-tres euros, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
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4. La Diputació de Barcelona va notificar la concessió del préstec a l’Ajuntament de 
Sentmenat el dia 5 d’octubre de 2018. El número de registre de sortida és 
1800056499 i el Codi Segur de Verificació (CSV) és: 15fe8dcae236c9039b49. 

 

5. En data 12 de març de 2019, l’ajuntament ha comunicat el desistiment del préstec. 
 

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 8.2 de l’esmentat Reglament regula el termini màxim per presentar 
l’acceptació de la concessió del crèdit, que serà de dos mesos des de la 
notificació de la concessió del préstec. L'acceptació per part del beneficiari serà 
condició de l'eficàcia. De transcórrer aquest termini sense que s’hagi presentat 
l’acceptació, 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. ACCEPTAR LA RENÚNCIA de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit 
que tot seguit es detalla: 
 

Ens local: Ajuntament de Sentmenat 
Actuació: Inversions béns immobles 2018 
Import crèdit: 1.193,00 EUR 
Interès: 0% 
Tipus d’interès implícit: 0,51% 
Interessos implícits estimats 30,05 EUR 
Anualitats: 10 
Referència:51/2018 
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* d’acord amb la Resolució de 02.08.2018 (B.O.E. núm. 188, de 04.08.2018) de la Dirección General del 
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del 
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

 

Segon. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0013349. 
 
Tercer. ANUL·LAR l’AD número 1803003244 d’import mil cent noranta-tres euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar vuit 
vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a diferents ajuntaments i entitats (exp. núm. 
2019/0002277).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre.  
 
La Gerència d’Espais Naturals ha de renovar la flota i ha demanat la baixa per 
antiguitat de vehicles i la cessió gratuïta, d’acord amb les sol·licituds presentades per 
els ajuntaments de Cervelló, Tordera, Dosrius, Figaró Montmany, Campins, Cànoves i 
Samalús, el Consorci del Parc de la Serralada del Litoral i l’Associació de Voluntariat 
de Protecció Civil de Barberà del Vallès. 
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa  definitiva dels vehicles de l’Inventari de Patrimoni de Béns de la 
Diputació de Barcelona i la cessió gratuïta als ajuntaments i entitats sol·licitants. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès 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. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona, va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 3.2 
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lletra h) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR els vehicles relacionats, els quals seran cedits als ajuntaments i a 
les entitats sol·licitants, 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 

´ 
 

Tipus 
Vehicle 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Ajuntament 
de Cervelló  F019001 H115739 31/10/2001 320101 

 
Nissan  
Terrano 

Matriculació 
vehicle tot 
terreny 
9513BNP 419,21€ 419,21€ 0,00€ 

  H115735 31/10/2001 320101 

 Adquisició 
vehicle 
9513BNP 

 
18.968,51€ 18.968,51 € 0,00€ 

Ajuntament 
de Tordera F153765 

 
 
H162927 

 
 
 
31/08/2004 

 
 
 
320101 

 
 
Nissan 
Terrano 

 
Adquisició 
vehicle 
2119CZW 19.059,96€ 19.059,96 0,00€ 

  

 
 
H162928 

 
 
29/07/2004 

 
 
320101 
 

  
Matriculació 
liquidació IVTM 
2119 CZW 2.108,86 2.108,86 0,00€ 

Ajuntament 
de Dosrius  F159295 

H185324 
 
26/11/2008 

 
320101 

Land Rover Adquisició 
Vehicle 
4361GJD 22.817,05€ 22.817,05€ 0,00€ 

Ajuntament 
Figaró 
Montmany F160549 H191646 31/12/2009 320101 

Iveco Massif Vehicle Iveco 
Matric. 
1007GSK  23.548,00€ 23.548,00€ 0,00€ 

Ajuntament 
de Campins 

 
 
F152158 

 
 
H157779 

 
 
22/08/2003 

 
 
320101 

 
 
Nisssan 
Terrano II  

Matriculació 
vehicle 
5540CKJ 141,43€ 141,43€ 0,00€ 

  H157778 22/08/2003 320101 

 Tasses Matric 
Vehicle 
5540CKJ 64,00€ 64,00€ 0,00€ 

  H15776 16/07/2003 320101 
 Adq. Matricula 

5540-CKJ 17.805,84€ 17.805,84€ 0,00€ 

  H15825 15/07/2003 320101 
 Impost especial 

transport 1.841,98€ 1.841,98€ 0,00€ 

Consorci 
Parc 
Serral.Litoral F159147 H184197 1/10/2008 320101 

 
 
 
Land Rover 

Land Rover 
mat. 8270GHC 22.817,05€ 22.817,05€ 0,00€ 

Ajuntament 
de Cànoves i 
Samalús F019087 H116857 26/11/2001 320101 

 
 
 
Nissan 
Terrano 

Vehicle tot 
terreny 8809 
BPC 19.447,97 19.447,97 0,00€ 

Associació 
Voluntariat  
de Protecció 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Vehicle Marca 
Iveco Matricula  

 
 
 

23.548,00 
 

0,00€ 
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Entitat 
receptora 

Actiu 
Fet 

econòmic 
Data 
 fet 

Família 
morfològica 

´ 
 

Tipus 
Vehicle 

Descripció Base 
Amortització 
acumulada 

Valor 
Net 

Civil Barberà 
del Vallès 

F160551 
 

 
H191644 

 
31/12/2009 

 
320101 

 
 
Iveco Massif 

1011GSK Amb 
accessoris 

 
23.548,00 

 

 

Segon. DONAR de baixa de l’Inventari els esmentats vehicles, aplicant el supòsit 
específic de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions 
patrimonials i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta dels esmentats béns als Ajuntaments i a les 
entitats sol·licitants, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part dels ajuntaments i les entitats, que haurà de ser notificada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords als interessats.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, per a la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 
2019/5838).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla 
Marc. 
 
Atès que l’Assemblea General de l’Associació de data 19 de maig de 2015 va aprovar 
la incorporació a l’Associació dels municipis d’El Pla del Penedès, Pontons, Sant Pere 
de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia i Torrelavit que han 
sol·licitat l’adhesió a l’Associació de Propietaris Forestals de la Serralada Prelitoral del 
Penedès, per tal que s’iniciïn els treballs de recolzament per a la planificació i la gestió 
de la superfície forestal dels esmentats municipis. Atès que resta pendent la 
incorporació d’aquests municipis al Conveni Marc de Col·laboració. 
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Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2019 ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants del 
conveni.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent seixanta mil euros (160.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquest ha de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, mitjançant 
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
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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.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del 
Serralada Pre-litoral del Penedès per la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2019. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de cent seixanta mil euros 
(160.000,00.€) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del 
Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del 
pressupost 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Pre-litoral del Penedès i als ajuntaments de Castellví de la Marca, El Pla del 
Penedès, Font-rubí, Mediona, Pontons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, 
Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit i Torrelles de Foix.” 
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12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de Barcelona en la sessió 
plenària de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5806).- 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: 
 
“En data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, 
Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució 
d’aquest Pla Marc. 
 
Segons els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, el Pla Marc es gestionarà 
d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concreten en els Programes 
Anuals. 
 
El Programa anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la Comissió de 
treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per poder ser 
efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants del Programa.  
 
La Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc 
d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de 
CENT VUIT MIL EUROS (108.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4. j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa anual per a l’any 2019 del Pla Marc 
de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de 
Barcelona en Ple de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de 
gener de 2019. 

 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de CENT VUIT MIL EUROS 
(108.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del pressupost vigent. 

 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, als Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada 
i Viver i Serrateix.” 
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13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització 
de les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2019 .- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, de data de 22 de desembre de 2011, va aprovar 
el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos del Bages Nord i del Conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, Sant 
Joan de Vilatorrada, Santpedor, Súria, i l’Associació de Propietaris Boscos del Bages 
Nord, per a l’execució d’aquest Pla Marc.  
 
Segons els articles segons i sisè de l’esmentat conveni, el Pla Marc es gestionarà 
d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb els 
Programes Anuals. 
 
El Programa Anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la Comissió de 
treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per poder ser 
efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants del Programa.  
 
La Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc 
d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de 
CENT TRENTA-TRES MIL EUROS (133.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa Anual han de ser iniciades dins el primer trimestre de l’any. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar i disposar 
una despesa  a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, mitjançant 
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
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Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4. j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019 de Restauració i Millora 
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, que s’adjunta 
com a annex, per la realització de les actuacions incloses en aquest Programa, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de CENT TRENTA-TRES MIL EUROS 
(133.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del vigent pressupost. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos del Bages Nord i als Ajuntaments de Callús, Castellnou de Bages, Navàs, 
Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada i Súria, pel seu coneixement i efectes oportuns.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització de 
les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5807).- 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: 
 
“En data 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla 
Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia i del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, 
Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Segons els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, el Pla Marc es gestionarà 
d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb els 
Programes Anuals. 
 
El Programa anual corresponent a l’exercici 2019 ha estat redactat per la Comissió de 
treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, el qual per poder ser 
efectiu ha de ser aprovat pels òrgans de govern de les entitats signants de l’esmentat 
conveni.  
 
La Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc 
d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de 
CENT TRETZE MIL TRES-CENTS EUROS (113.300 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa Anual, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquest ha de ser el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar i disposar 
una despesa a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, mitjançant 
conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
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Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4. j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019 de Restauració i Millora 
Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, que s’adjunta 
com a annex, per la realització de les actuacions incloses en aquest Programa, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de CENT TRETZE MIL TRES-CENTS 
EURO (113.300,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-
Anoia amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del vigent 
pressupost. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Boscos Bages-Anoia i als Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera, pel seu coneixement i 
efectes oportuns.” 
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15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit 
territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5827).- 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: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona de data de 25 de març de 2010, aprovà el conveni 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Alpens, Lluçà, 
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del 
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt, el Consorci per la 
promoció dels municipis del Lluçanès i l‘Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès per establir les bases per la redacció i gestió d’un Pla Marc de restauració i 
millora forestal de les seves finques forestals dels municipis del Lluçanès. 

 
Atès que l’esmentat conveni va ser formalitzat per totes les parts en data de 5 de maig 
de 2010. 

 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 30 de setembre de 
2010, el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals del Lluçanès. 

 
Segons els articles segon i setè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla 
Marc es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es 
concretaran amb els Programes Anuals. 
 
El Programa Anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la Comissió de 
treball, tal com especifica l’article setè d’aquest conveni, i que per poder ser efectiu ha 
de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants del conveni.  
 
La Diputació de Barcelona, segons l’article dotzè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc 
d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de 
CENT DISSET MIL SET-CENTS EUROS (117.700,00 €).  
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.  
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
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procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria 
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic.  
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.  
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de CENT DISSET MIL SET-CENTS 
EUROS (117.700,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del pressupost 2019.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals del 
Lluçanès, als Ajuntaments d’Alpens, Oristà, Olost, Prats de Lluçanès, Sant Martí 
d’Albars, Sant Agustí del Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sobremunt, Perafita, Lluçà i 
Sant Bartomeu del Grau i al Consorci del Lluçanès.” 
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16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit 
territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5832).- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, va aprovar al Ple de la corporació en data de 23 de 
novembre de 2006, el Pla de Millora i Gestió de la superfície forestal dels municipis de 
Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de 
Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló, Vidrà que conformen el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura, redactat en base a un conveni marc aprovat en el mateix 
Ple de la corporació i signat en data de 28 de desembre de 2006 entre l’Associació de 
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
esmentats. 
 
Atès l'article segon de l'esmentat conveni, el Pla Marc es gestionarà a través dels 
Programes Anuals. 
 
El Programa anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la Comissió de 
treball, tal com especifica l’article quart de l’esmentat conveni, i que per poder ser 
efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants del conveni.  
 
La Diputació de Barcelona, segons l’article vuitè del conveni, es compromet en la 
mesura de les seves possibilitats a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc 
d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que per aquest exercici és de 
CENT SET MIL VUIT-CENTS EUROS (107.800,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquests han de ser iniciades el més aviat possible.  
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria 
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
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Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de 
Bellmunt per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.  
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa anual, pel seu import total de cent-set mil vuit-cents Euros 
(107.800,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals de Serra de Bellmunt, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del pressupost 2019.  
 
Tercer.-NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals de 
Serra de Bellmunt, als Ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant 
Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló, Vidrà 
i al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.” 
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17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Serra de Rubió, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit 
territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5834).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de març de 
2003, va aprovar el conveni específic per a l’any 2003 formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, 
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió, Veciana i l’Associació Serra de Rubió, per a 
l’Execució i Redacció d’un Projecte de Recuperació i Valorització de les àrees 
cremades als Incendis Forestals dels anys 80, i el finançament del Programa Anual 
extraordinari per a l’any 2003. 
 
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 24 d’abril de 2003, va aprovar el 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, 
Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació Serra de Rubió per a l’Execució d’un Projecte 
de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a l’Anoia i Bages 
Occidental i el Pla Marc de Recuperació i Valorització de l’àrea cremada els anys 80 a 
l’Anoia i Bages Occidental. 
 
Vist que l’article vuitè de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es 
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats 
per les parts afectades. 
 
Atès que el Programa Anual corresponent a l'exercici 2019 ha estat redactat per la 
Comissió de Treball, tal com s'especifica l'article novè de l'esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l'òrgan de govern de les entitats signants del 
conveni.  
 
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva 
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per 
aquest exercici és dos-cents vuitanta mil euros (280.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquest ha de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
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en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha elaborat la memòria 
justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.j 3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Serra 
de Rubió per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de dos-cents vuitanta mil euros 
(280.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del pressupost 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Serra 
de Rubió i als Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, 
Òdena, Els Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana.” 
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18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, 
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de 
Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Litoral Central, per a la realització dels Projectes de Recuperació i 
Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de 
l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5842).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist que en data de 30 de juny de 2016 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
el dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, els Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa 
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, 
el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l'Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
En data 10 de novembre de 2016 es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 
Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa 
Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, 
el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l'Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Litoral Central per a l’aprovació i execució del Pla Marc de Restauració i 
Millora Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
Atès l'article tercer de l'esmentat conveni, que determina que el Pla Marc es gestionarà 
a través dels Programes Anuals d’actuacions. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2019, ha estat redactat per la 
Comissió de seguiment, tal com especifica l’article tercer de l’esmentat conveni, i que 
per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de les entitats signants 
d’aquest conveni. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article sisè del conveni, es compromet en 
la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic 
a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, que 
per aquest exercici és de cent deu mil Euros (110.000,00 €). 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del Programa anual, l’inici de les 
actuacions derivades d’aquest han de ser iniciades el més aviat possible. 
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Atès que és coherent amb la política iniciada per la corporació, autoritzar una despesa 
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central, mitjançant conveni de 
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 86 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha elaborat la memòria justificativa tal i com estableix l’article 50 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Vist el que disposa l’article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel que fa a la convalidació dels 
actes de l’Administració. 
 
Vist l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- CONVALIDAR l’aprovació del Programa Anual 2019, que s’adjunta com a 
annex, entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera 
de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del 
Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i 
Vilassar de Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial d’aquest 
Programa, amb efectes des de l’1 de gener de 2019. 
 
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que comporta el compliment de 
l’esmentat Programa Anual, pel seu import total de CENT DEU MIL EUROS 
(110.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral 
Central, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/17200/48902 del pressupost 
2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals 
Serralada Litoral Central i als ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, 
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Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de 
Dalt, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral.” 
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 
2019 i el seu programa tècnic (exp. núm. 2019/2065).- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de 
defensa forestal (ADF), desenvolupa cada any el Pla d’informació i vigilància contra els 
incendis forestals (PVI). Aquesta iniciativa forma part del programa de suport als 
municipis en la prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal evitar-
los i limitar-ne els seus efectes. 
 
Aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’informació i vigilància que té caràcter 
genèric i que s’executa a partir de programes tècnics anuals. 
 
Els objectius del Pla d’informació i vigilància són: 
 
a) Reduir el nombre d’incendis amb la presència activa al territori, treballant per a la 

sensibilització, la detecció de punts de risc que poden ser causa d’un incendi 
forestal i la dissuasió de conductes imprudents que comporten un risc. 
 

b) Minimitzar els efectes dels incendis realitzant tasques de vigilància per a la 
detecció ràpida dels incendis forestals i l’avís immediat als equips d’extinció. 

 
c) Assistir tècnicament l’ajuntament en cas d’incendi important facilitant la informació 

sobre l’estat de les infraestructures de prevenció a la zona, les actuacions 
possibles després de l’incendi per restaurar la zona afectada i donant suport a 
l’activació del pla d’emergències. 

 
I que per assolir els esmentats objectius es: 
 

 Sensibilitza, informa i fomenta la participació de la societat en la prevenció dels 
incendis forestals. 

 Cobreix el màxim de territori forestal amb un cost raonable a través d’una 
vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc. 

 
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’informació i vigilància contra incendis 
forestals, i els resultats positius obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2019. 
 
L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari ha dissenyat un conjunt  d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació, 
dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals, que es concreten al Pla d’informació i 
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vigilància contra els incendis forestals. Aquest pla conté propostes per al 
desplegament i distribució en el territori, de personal especialitzat i del material 
necessari per a complir la seva tasca d’informació i vigilància amb eficiència i 
seguretat. 
 
Aquest programa es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt 
Penedès i es va estendre a gairebé tota la superfície forestal de la província l’any 
2000. En aquests 22 anys s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans i una 
disminució molt marcada de les conductes de risc. És per això que s’està treballant per 
intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es 
concentra la població usuària del bosc sense oblidar la vigilància en aquelles zones 
més sensibles i/o desprotegides amb un èmfasi especial la Xarxa de Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona. Per fer-ho possible, es contracta personal per cobrir el 
territori forestal amb unitats mòbils d’informació i vigilància i un reforç de vigilància fixa 
en espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural. 
 
Vist que el programa tècnic, que s’adjunta com a annex al present dictamen, és l’eina 
que desenvolupa les directrius i característiques del pla i recull les especificacions de 
la campanya present, en aquest cas campanya 2019, pel que fa a planificació, gestió i 
assignació de mitjans materials i humans. 
 
Vist que el programa tècnic també inclou el pressupost general estimat de la 
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost. 
 
Vist l’apartat 3.4 j.1) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018).  
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  

 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis 
forestals per a l’any 2019 i el seu programa tècnic, que s’adjunta com annex al present 
dictamen. 

 
Segon.- INFORMAR del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització 
d’aquest pla.” 
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20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 
les al·legacions presentades pel senyor XXX, contra l’acord adoptat per la Junta 
de Govern en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018, i revocació 
definitiva de la subvenció concedida (exp. núm. 2016/11327).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El Sr. XXX, amb DNI ***3666**, presenta escrit d'al·legacions amb registre d'entrada a 
la Diputació de Barcelona núm. 1900002553, de 11 de febrer de 2019, contra l’acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de 2018 
(núm. 664/18), de revocació de la subvenció següent: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
Actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. Comptable 

HAPA MSY ***3666** XXX REPARACIÓ 
COBERTA 

MASIA 

FOGARS 
DE 

MONTCLÚS 

4.500,00 € 1703002725-007 

 
L'interessat basa la seva disconformitat en la revocació de la subvenció descrita, en 
base a les següents manifestacions: 
 

 Manca de Base de raó legal i lògica dels dies “a quo” del termini d'execució de 
les actuacions objecte de subvenció. 

 

 Manca de notificació expressa del termini d'execució de les activitats i dels 
projectes objecte de subvenció. 

 

 Manca de redacció de les subvencions en castellà. 
 

 Es van realitzar per part de la Diputació de Barcelona visites furtives a la seva 
finca. 

 

 Contaminació dels actuants, atenent les males relacions que hi ha entre la 
Diputació de Barcelona i el Sr. Ros Sopranis. 

 

 Manca de prova de que la rehabilitació de la teulada estigués feta abans del 2 
d'abril del 2015. 

 
Examinades les al·legacions presentades pel Sr.X i vist l'expedient de referència, es 
formulen les següents consideracions: 
 
Primera.- En relació amb l'al·legació relativa a la manca de raó legal i lògica dels dies 
“a quo” del termini d'execució de les actuacions objecte de subvenció, cal dir sobre 
això que, les bases específiques que regulen les subvencions per a les explotacions 
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forestals, les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, les millores d'habitatges, la 
restauració de patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions 
tèrmiques de biomassa en l'àmbit dels parcs naturals de la Província de Barcelona 
exercici 2017, estableixen en la seva base tercera el següent: 
 

"3.- Període d'execució 
 
Les Activitats o projectes subvencionats s'hauran de realitzar dins el període comprès entre 
l'1 de gener del 2017 a 30 de juny del 2018, excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals, que hauran d'executar entre l'1 de gener i al 31 de desembre de 2017." 

 

És a dir, les activitats o projectes subvencionats hauran de realitzar-se exclusivament 
durant el període establert a les bases i no es subvencionaran les actuacions 
establertes fora d'aquest període. 
 
Cal tenir en compte que aquestes línies de subvencions s'aproven anualment per part 
de la Diputació de Barcelona, per aquest motiu es limiten els períodes d'execució a 
l'any en que les bases són aprovades, estenent-lo a mig any més per a alguna de les 
línies de subvenció. 
 
L'article 2.1.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
estableix com a requisit del concepte de subvenció el següent: 
 

"B) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un 
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o 
per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari complir les 
obligacions materials i formals que s'haguessin establert " 

 
En el mateix sentit es manifesta l'article 2.1.b) de l'Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona té plena potestat d'establir en les seves bases, les 
característiques que han de tenir les actuacions objecte de subvenció i aquestes han 
de ser complertes per tots els subjectes sol·licitants de les mateixes. 
 
Per tant, tota actuació que no fos executada durant el període establert a les bases 
específiques de la convocatòria de referència, no reuneix els requisits necessaris per a 
ser objecte de subvenció. 
 
Segona.- En relació amb la manca de notificació expressa del termini d'execució de 
les actuacions objecte de subvenció, cal dir al respecte que: 
 
Les bases específiques que regulen les subvencions per a les explotacions forestals, 
les empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, les millores d'habitatges, la restauració 
de patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa en l'àmbit dels Parcs Naturals de la Província de Barcelona exercici 2017, 
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van ser aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 22 de 
desembre de 2016, i publicat el text íntegre de les mateixes en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 16 de gener de 2017. Així mateix, es van procedir a 
penjar les bases de la convocatòria de referència a l'enllaç següent: 
 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador. 
 
Cal tenir en compte també, que en data 12 de gener de 2017, la convocatòria de 
referència va ser inscrita a la base de dades nacional de subvencions amb número de 
registre 328750, atenent el requisit que estableix l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, que determina que les convocatòries de les 
subvencions han d'estar publicades a la Base de dades nacional de subvencions. 
 
Per aquest motiu, no es pot al·legar una falta de notificació expressa del període 
d'execució de les actuacions objecte de subvenció, ja que el mateix ha estat legalment 
publicat. 
 
Tercera.- En relació amb l'al·legació relativa a la manca de redacció de les 
subvencions en castellà, cal dir al respecte el següent: 
 
L'article 3 de la Constitució Espanyola estableix el castellà com a llengua oficial de 
l'estat. Així mateix, determina que les altres llengües espanyoles seran també oficials 
en les respectives comunitats autònomes d'acord amb el que estableixen els seus 
corresponents Estatuts. 
 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en el seu article 6.1 que la llengua pròpia 
de Catalunya és el català i com a tal serà la llengua d'ús normal per les 
administracions públiques i els mitjans de comunicació de Catalunya. 
 
En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 2.2.a) de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística de Catalunya, que determina literalment el següent: 
 

"2. El català, com a llengua pròpia és: 
 
a) La llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la 
Generalitat, l'Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els 
serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals, de l'ensenyament i de la 
toponímia " 

 
Així doncs, la utilització de la llengua catalana per a la redacció de les bases 
específiques que regulen les subvencions per a les explotacions forestals, les 
empreses agrícoles-ramaderes i de serveis, les millores d'habitatges, la restauració de 
patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per les instal·lacions tèrmiques de 
biomassa en l'àmbit dels parcs naturals de la Província de Barcelona exercici 2017, 
està clarament emparada per l'ordenament jurídic. 

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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Tot i així, cal posar de manifest que a la Base de dades nacional de subvencions es 
publiquen els textos íntegres de les bases específiques, tant en llengua catalana com 
en llengua castellana i que aquesta base de dades nacional és pública i de lliure accés 
per tots els ciutadans. No podent per tant al·legar la manca de traducció de les bases 
a la llengua castellana com a motiu d'oposició a la revocació de la subvenció. 
 
Quart.- En relació al seva al·legació relativa al fet que es van realitzar per part de la 
Diputació de Barcelona visites furtives a la seva finca, cal dir al respecte, que les 
actuacions realitzades pèls guardes i tècnics de la Diputació de Barcelona es realitzen 
sempre en base a les actuacions que els són encomanades, amb respecte del marc 
legal i amb l'autorització sempre del propietari o el seu representant. 
 
Cinquè.- En relació a l'al·legació relativa a la contaminació dels actuants, ateses les 
males relacions entre la Diputació de Barcelona i el Sr. XXX: 
 
La revocació de la subvenció s'ha realitzat en base a un fet constatat per part de la 
Diputació de Barcelona, fet que el Sr. XXX reconeix en el seu escrit d'al·legacions, i és 
que les actuacions objecte de subvenció no van ser realitzades durant el període 
d'execució establert en les bases específiques que regulaven la convocatòria de 
referència. 
 
No s'ha donat en cap moment una valoració arbitraria per part de la Diputació de 
Barcelona, doncs el projecte objecte de subvenció no va ser executat en el període 
establert a les bases, i per tant el Sr.X com a beneficiari de les subvenció no havia 
complert amb les obligacions formals i materials establertes per aquesta línia de 
subvenció. 
 
Sisè.- L'interessat al·lega mana de prova de que la rehabilitació de la teulada estigués 
feta abans del 2 d'abril de 2015. En relació amb aquesta al·legació cal dir al respecte 
que, com ja s'ha exposat en els punts anteriors, la revocació de la subvenció s'ha fet 
en base a la constatació que les obres objecte de subvenció no van ser executades 
durant el període comprès entre l'1 de gener de 2017 a 30 de juny de 2018 , tal com es 
desprèn de l'informe tècnic de data 20 de juliol de 2018, motiu pel qual és irrellevant 
determinar si la data exacta de finalització de les obres de referència va ser el 2 d'abril 
del 2015 o no. 
 
L'Ajuntament de Fogars de Montclús, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
3 de novembre de 2015, va atorgar al Sr. XXX una llicència municipal per a la 
realització de les obres de condicionament de la coberta existent a la Masia de Can 
Rocanegra (Exp. 20/15), amb una vigència de 12 mesos, que caducava el 4 de 
novembre de 2016, sense que consti la petició formal davant l’Ajuntament d’una 
pròrroga d'aquesta llicència.  
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Per aquest motiu, es constata que les obres no es van executar durant el període 
comprès en les bases, motiu pel qual procedeix la revocació de la subvenció atorgada 
al Sr. XXX. 
 
Vist l'apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot l'exposat es proposa l'adopció del següent  
 

ACORDS 

 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Sr. XXX, amb DNI ***3666**, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 20 de 
desembre de 2018 (núm. 664/18), de revocació de la subvenció següent: 
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
Actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. Comptable 

HAPA MSY ***3666** XXX REPARACIÓ 
COBERTA 

MASIA 

FOGARS 
DE 

MONTCLÚS 

4.500,00 € 1703002725-007 

 
Segon.- REVOCAR definitivament la subvenció següent:  
 

Línia Parc NIF Sol·licitant Objecte 
Municipi 
Actuació 

Subvenció 
concedida 

Op. Comptable 

HAPA MSY ***3666** XXX REPARACIÓ 
COBERTA 

MASIA 

FOGARS 
DE 

MONTCLÚS 

4.500,00 € 1703002725-007 

 
Tercer.- COMUNICAR el present acord als efectes oportuns a l'interessat.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació del termini d'execució de les accions subvencionades en el marc de 
la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre 
i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en l'àmbit 
internacional, any 2017 (AJG 626/2017) (exp. núm. 2017/11505).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“ 
I. ANTECEDENTS 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 30 de 
novembre de 2017 (AJG 626/17) es va aprovar la convocatòria 201720175120009443 
que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per donar suport a 
accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017. 
 
En 10 de maig de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
mitjançant acord núm. 206/2018, l’ampliació del termini de resolució de la convocatòria 
201720175120009443 i conseqüentment va modificar el segon paràgraf de la base 13 
de les específiques, de tal manera que va fixar el termini per a l’atorgament i notificació 
de les subvencions com a màxim fins als sis mesos a comptar des de la publicació de 
la convocatòria en el BOPB, és a dir, fins al 20 de juny de 2018. 
 
En data 8 de novembre de 2018 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar mitjançant acord núm. 547/2018, la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, en resolució de la convocatòria 201720175120009443 per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense 
ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en 
l’àmbit internacional 2017. 
 
Les dificultats derivades de la implementació de l’administració electrònica durant  la 
fase d’instrucció, les quals s’expliciten en el propi acord (AJG 547/2018) va provocar 
que la resolució de la convocatòria es realitzés fora del termini establert. 
 
En el dispositiu quart del citat acord (AJG 547/2018) s’informava que “d’acord amb la 
Base Específica 14 de la convocatòria, els beneficiaris, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar sense reserves la subvenció així 
com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de 
forma expressa en el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació 
del present acord. En cas que les dates d’inici dels projectes no coincideixin en les 
indicades a la sol·licitud caldrà informar a la Diputació de Barcelona en el tràmit 
d’acceptació esmentat, respectant en tot cas la Base Específica 3 de la convocatòria 
que regula el període d’execució”.    
 
De conformitat a la Base Específica 3 de la convocatòria, les subvencions tindran un 
termini d’execució de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos que 
s’estendrà entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. L’execució haurà 
de començar dins de l’any 2018, i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució 
de les accions subvencionades, les entitats sol·licitants han d’indicar-ho expressament 
a la sol·licitud. 
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L’informe de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 13 de març de 
2019, centre gestor de la subvenció, indica que de les cinc entitats subvencionades les 
cinc presenten juntament amb l’acceptació de la subvenció una modificació en el 
termini d’inici del projecte. Les raons que justifiquen aquesta modificació és el retard 
en la resolució de la convocatòria, ja que moltes de les entitats no es plantejaven 
iniciar els respectius projectes fins a saber si eren o no beneficiàries de la subvenció.  
 
A continuació es detallen les entitats i els projectes pels quals s’ha sol·licitat la 
modificació del període d’execució, així com el nou termini d’execució, i en 
conseqüència també el de justificació parcial i el de justificació final: 
 

 
En conseqüència, tenint en compte l’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament d’aquesta corporació, de data 13 de març de 2019, el qual proposa 
la modificació dels terminis d’execució d’aquesta convocatòria 201720175120009443 
amb les noves dates que recull el quadre anterior, es proposa el present acte per a la 
seva modificació. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC. 
 

Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució de la 
convocatòria 

Proposta 
de nous 
terminis 

d’execució 

Nous terminis 
justificació 

parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

Associació 
NOVACT 

 

RIGHT2PROTEST - 
Defensa, recerca, 
capacitació i incidència 
pels drets civils i polítics a 
Europa  

 

01/09/18 
- 

31/08/20 
 

19/12/18 
- 

18/12/20 

19/12/18  
- 

18/12/19 

19/12/20 
 –  

18/03/21 

Alba Sud 

Campanya internacional 
de visualització de les 
vulneracions de drets 
humans per la inversió 
turística a Amèrica Central  

 

01/09/18 
- 

31/08/20 
 

01/12/18 
- 

30/11/20 

01/12/18 
- 

30/11/19 

01/12/20 
 –  

28/02/21 

Asociación Red 
de Solidaridad 

para la 
Transformación 
Social (REDS) 

 

De lo local a lo global: 
incidencia política desde 
gobiernos locales 
europeos en graves 
violaciones a los Derechos 
Humanos.  

 

01/06/18 
- 

31/05/20 
 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18 
- 

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 

Centre d'Estudis 
per la Pau JM 

Delàs 

Desarmar conflictes i 
tensions, protegir Drets 
Humans. Reduïm les 
exportacions d'armes 
europees.  

01/09/18 
- 

31/08/20 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18  
-  

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 

Brigades 
Internacionals de 

Pau de 
Catalunya (PBI 

Catalunya) 
 

Campaña de incidencia 
política a nivel internacional 
para la protección de 
personas defensoras de 
derechos humanos de 
México, Guatemala y 
Honduras  

01/07/18 
- 

30/06/20 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18 
 - 

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 
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D’acord amb les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres per 
donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional, any 
2017, aprovades mitjançant acord 626/17 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 30 de novembre de 2017 (codi: 201720175120009443). 
 
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). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de 
la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança). 
 
Vist l’article 19.4 de la LGS i l’article 128.2 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis 
dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS) que estableixen que, tota alteració de les condicions tingudes en 
compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la 
resolució d’atorgament.  
 
Atès que l’article 25 d’aquesta Ordenança, possibilita la modificació de la resolució de 
concessió, sempre que s’hagi produït una a alteració en les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció i no es perjudiquin els interessos de tercers, i 
tenint en compte que el termini d’execució està lligat a l’activitat i a la seva conclusió 
física i tècnica, i per tant no té caràcter administratiu i no està regulat ni limitat per la 
normativa general de subvencions. 
 
Vist el punt 3.3 lletra b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018) i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), correspon a la 
Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de 
la Presidència.  
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la modificació del termini d’execució de les accions, que es 
relacionen en el quadre a continuació, subvencionades en el marc de la convocatòria 
201720175120009443 per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de 
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promoció dels drets humans en l’àmbit internacional any 2017 (codi: 
201720175120009443), aprovada mitjançant acord núm. 626/2017 de la Junta de 
Govern, adoptat en sessió de 30 de novembre de 2017. La data d’inici i finalització 
d’aquests terminis serà la que es detalla en el quadre següent. Respecte dels terminis 
de justificació, aquests també es relacionen en aquest quadre per cadascun dels 
projectes, d’acord amb l’establert a la base 19 d’aquesta convocatòria (AJG 626/17). 
 

Entitat Títol projecte 

Termini 
d'execució 

aprovat en la 
resolució de la 
convocatòria 

Proposta 
de nous 
terminis 

d’execució 

Nous terminis 
justificació 

parcial 

Nous 
terminis 

justificació 
final 

Associació 
NOVACT 

 

RIGHT2PROTEST - 
Defensa, recerca, 
capacitació i incidència 
pels drets civils i polítics a 
Europa  

 

01/09/18 
- 

31/08/20 
 

19/12/18 
- 

18/12/20 

19/12/18  
- 

18/12/19 

19/12/20 
 –  

18/03/21 

Alba Sud 

Campanya internacional 
de visualització de les 
vulneracions de drets 
humans per la inversió 
turística a Amèrica Central  

 

01/09/18 
- 

31/08/20 
 

01/12/18 
- 

30/11/20 

01/12/18 
- 

30/11/19 

01/12/20 
 –  

28/02/21 

Asociación Red 
de Solidaridad 

para la 
Transformación 
Social (REDS) 

 

De lo local a lo global: 
incidencia política desde 
gobiernos locales 
europeos en graves 
violaciones a los Derechos 
Humanos.  

 

01/06/18 
- 

31/05/20 
 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18 
- 

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 

Centre d'Estudis 
per la Pau JM 

Delàs 

Desarmar conflictes i 
tensions, protegir Drets 
Humans. Reduïm les 
exportacions d'armes 
europees.  

01/09/18 
- 

31/08/20 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18  
-  

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 

Brigades 
Internacionals de 
Pau de Catalunya 
(PBI Catalunya) 

 

Campaña de incidencia 
política a nivel internacional 
para la protección de 
personas defensoras de 
derechos humanos de 
México, Guatemala y 
Honduras  

01/07/18 
- 

30/06/20 

15/12/18 
- 

14/12/20 

15/12/18 
 - 

14/12/19 

15/12/20 
 –  

14/03/21 

 
Segon. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 
assabentat del II Informe de Seguiment, per al període 2018, del Pla Estratègic de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020 (exp. núm. 
2016/7063).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el Dictamen pel qual la 
Junta de Govern és dona per assabentada del II Informe de Seguiment, per al període 
2018, del Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. El 
Dictamen és del tenor següent: 
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“En data 26 d’octubre de 2017, mitjançant acord 149/17, el Ple d’aquesta corporació va 
aprovar, per majoria absoluta, el “Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona 2017-2020”.  
 
El “Pla Estratègic de Relacions Internacionals 2017-2020” (en endavant, el Pla) 
defineix tres objectius estratègics comuns a tota la corporació: 1. Posicionar la 
demarcació i els seus governs locals en l’àmbit internacional per facilitar-los l’accés a 
oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori; 2. Participar en les agendes 
internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per contribuir a l’abordatge 
dels reptes globals des de l’àmbit local; i 3. Incrementar el paper dels ens locals i la 
Diputació de Barcelona en l’enfortiment del projecte europeu. 
 
Així mateix, el Pla estableix el marc estratègic que inclou la missió i la visió, els 
principis que l’inspiren, les prioritats transversals, temàtiques i geogràfiques, i els tres 
objectius estratègics esmentats, amb objectius específics associats que permeten una 
millor adaptació a la realitat diferenciada de cada àmbit corporatiu. 
  
El Pla preveu en l’apartat 8 el seu seguiment i actualització, així com mecanismes que 
permeten retre compte del compliment i el progrés dels objectius identificats.  
 
En el citat apartat 8 del Pla s’estableix un termini de sis mesos a partir de l’aprovació 
del Pla perquè cada gerència i/o direcció de serveis triï un mínim de dos objectius 
específics i incorpori a la seva gestió els indicadors corresponents. Així mateix, 
estableix que abans del 31 de març de cada any, la DRI (Direcció de Relacions 
Internacionals) elevarà a la Junta de Govern un informe de seguiment (quantitatiu i 
qualitatiu) sobre  el progrés dels objectius estratègics del Pla. A aquest efecte, les 
gerències i direccions de serveis han de fer arribar a la DRI, abans del 31 de gener, els 
resultats de l’any anterior respecte als objectius específics triats i l'altra activitat 
realitzada durant l’exercici en l’àmbit de les relacions internacionals. 
 
D’acord amb aquest apartat de Seguiment i actualització previst en el Pla l’any 2018 la 
Direcció de Relacions Internacionals va elaborar un “I Informe de seguiment del Pla”. 
En aquest document, es va realitzar una primera diagnosi sobre l’acció internacional 
de les gerències i direccions de la corporació. Així mateix, l’Informe es tancava amb 
una fotografia de l’acció internacional que les àrees de la Diputació de Barcelona 
preveien per a l’any 2018, dibuixada a partir dels Objectius específics triats per cada 
gerència/direcció per a la implementació del Pla estratègic de Relacions 
Internacionals. 
 
Aquest primer Informe de Seguiment del Pla no es va elevar a la Junta de Govern ja 
que el termini de sis mesos esmentat anteriorment, perquè cada gerència i/o direcció 
de serveis triés un mínim de dos objectius específics i incorporés a la seva gestió els 
indicadors corresponents, va finalitzar el 26 d’abril de 2018. A més, per aquesta raó, 
l’informe no permetia retre compte del compliment i el progrés dels objectius 
identificats. Mitjançant el “II Informe de Seguiment”, en canvi, ja es pot analitzar el grau 
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d’assoliment dels Objectius triats per les gerències i direccions, que ve acompanyat 
d’una aproximació general a l’acció internacional de la Diputació de Barcelona durant 
aquest any 2018, i fixa els objectius específics per l’any 2019. 
 
Vist que l’esmentat apartat 8 del Pla disposa que la Direcció de Relacions 
Internacionals elevarà a la Junta de Govern l’informe de seguiment sobre el progrés 
dels objectius estratègics del Pla. 
 
En conseqüència, i de conformitat el punt 3.4 lletra i) de la Refosa 1/2018, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per 
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre (publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018) i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre 
de 2018), correspon a la Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a 
continuació, per delegació de la Presidència.  
 
En virtut de tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del II Informe de Seguiment per al període 
2018 del “Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
2017-2020” d’acord amb el text que es reprodueix a continuació: 
 

El Pla estratègic de relacions internacionals 2017-2020 
II Informe de seguiment (2018) 

 
ÍNDEX 
1.- Introducció 
2.- L’acció internacional de les àrees de la Diputació de Barcelona (2018) 
3.- L’acció internacional de la Direcció de Relacions Internacionals (2018) 
4.- Previsió d’objectius específics 2019 
5.- Conclusions 
 
 
Annexos  
I. Fitxes de recollida de les actuacions de cada gerència/direcció 
II. Pla de treball per als/les referents de les àrees 2019 
III. Quadre resum de la selecció d’objectius específics 2019 

 
1. Introducció 
La consolidació dels governs locals com a actors internacionals s’ha evidenciat de forma 
clara en els diferents processos de negociació i adopció de les agendes globals que s’han 
aprovat des de 2015. Els governs locals han tingut un paper cabdal en la defensa dels 
interessos locals en l’aprovació de l’Acord de París sobre el Canvi climàtic (2015), la Nova 
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Agenda Urbana (2016) o l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (2015). La 
Diputació de Barcelona, conscient de la importància de ser presents en aquests espais i de 
la necessitat de reforçar l’acció internacional tant de les seves pròpies àrees com dels ens 
locals de la demarcació, va aprovar el 26 d’octubre de 2017 el Pla Estratègic de Relacions 
Internacionals 2017-2020.  
 
El Pla Estratègic de Relacions Internacionals 2017-2020 (a partir d’ara, Pla) apodera a les 
gerències i direccions de la corporació per a que esdevinguin agents actius en l’àmbit de les 
relacions internacionals per a posicionar en l’àmbit internacional les polítiques de la 
Diputació de Barcelona (objectiu 1); per contribuir a la implementació de les agendes globals 
a l’àmbit local i fomentar la cooperació descentralitzada (objectiu 2); i precisament aquest 
any 2019 amb la celebració de les eleccions al Parlament Europeu i amb el debat entorn al 
nou Marc Financer Plurianual, per contribuir a l’enfortiment del projecte europeu 
(objectiu 3)

1
. 

 
D’acord amb l’apartat de Seguiment i actualització previst en el Pla, on s’estableix que la 
DRI recollirà cada any l’acció internacional de les gerències i direccions de la corporació, 
així com els objectius específics que orientaran la seva actuació en l’àmbit de les relacions 
internacionals, l’any 2018, la Direcció de Relacions Internacionals va elaborar un I Informe 
de seguiment del Pla. En aquest document, es va realitzar una primera diagnosi sobre 
l’acció internacional de les gerències i direccions de la corporació. Així mateix, l’Informe es 
tancava amb una fotografia de l’acció internacional que les àrees de la Diputació de 
Barcelona preveien per a l’any 2018, dibuixada a partir dels Objectius específics triats per 
cada gerència/direcció per a la implementació del Pla estratègic de Relacions 
Internacionals. 
 
Aquest primer Informe de Seguiment de Pla no es va elevar a la Junta de Govern ja que el 
termini de 6 mesos esmentat anteriorment perquè cada gerència i/o direcció de serveis triés 
un mínim de dos objectius específics i incorporés a la seva gestió els indicadors 
corresponents, va finalitzar el 26 d’abril de 2018. A més, per aquesta raó, l’informe no 
permetia retre compte del compliment i el progrés dels objectius identificats. Mitjançant el II 
Informe de Seguiment, en canvi, ja es pot analitzar el grau d’assoliment dels Objectius triats 
per les gerències i direccions, que ve acompanyat d’una aproximació general a l’acció 
internacional de la Diputació de Barcelona durant aquest any 2018.  

 
2. L’acció internacional de les àrees de la Diputació de Barcelona (2018) 
 
El quadre 1.1., recollit en el I Informe de seguiment del Pla, mostra la selecció d’objectius 
específics triats per les gerències i direccions per a desenvolupar durant l’any 2018. 
 
 
 
 

                                                      
1
 El Pla estratègic de Relacions Internacionals 2017-2020 estableix els següents objectius estratègics: 
1. Posicionar la demarcació i els seus governs locals en l’àmbit internacional per facilitar-los l’accés a oportunitats 

que impulsin el desenvolupament del territori. 
2. Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per contribuir a l’abordatge 

dels reptes globals des de l’àmbit local. 
3. Incrementar el paper dels ens locals i la Diputació de Barcelona en l’enfortiment del projecte europeu. 

 

https://www.diba.cat/documents/228621/157521101/Pla+estrat%C3%A8gic+de+relacions+internacionals+E-LLIBRE+OK.pdf


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

1.1. Prioritats gerències/direccions per a l’any 2018 
 

 
 
Un cop finalitzat l’exercici 2018, s’observa que si analitzem el grau d’assoliment per 
objectius estratègics, l’objectiu d’enfortiment del projecte europeu (objectiu estratègic 3) 
acumula un 90% d’assoliment; seguit de l’objectiu de posicionament internacional (objectiu 
estratègic 1) amb un 80% de grau d’assoliment i, finalment, l’objectiu de localització de les 
agendes globals i promoció de la cooperació descentralitzada se situa amb un nivell 
d’assoliment del 64%. 
 
Si avancem en aquesta anàlisi, d’acord amb el que mostra el quadre 1.2, el grau 
d’assoliment dels Objectius específics triats per les gerències i direccions de la corporació 
és força elevat. De fet, la informació aportada per les àrees de la Diputació de Barcelona en 
relació a la seva acció internacional durant l’any 2018 supera en escreix la previsió recollida 
en el I Informe de seguiment del Pla donat que moltes d’elles han ampliat el seu àmbit 
d’actuació amb la participació en d’altres iniciatives d’àmbit internacional més enllà dels 
objectius inicialment seleccionats.  
 
Així, un nombre important de gerències s’han presentat a premis internacionals, han decidit 
participar en diferents projectes europeus presentats a diverses convocatòries com les 
Urban Innovative Actions (UIA), els Horizon 2020, entre d’altres, han entrat a formar part de 
xarxes o han participat en diferents jornades i congressos d’àmbit internacional per posar en 
valor les accions i els projectes que lideren des de les diferents àrees.  
 
Cal destacar, també, l’important increment de les activitats de les àrees en relació a la 
localització de l’Agenda 2030 i l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Un exemple d’aquest creixent interès i compromís s’observa amb la participació activa de 
gerències i direccions en premis o espais d’incidència internacional que lideren el 
posicionament dels governs locals com a actor imprescindible en la implementació de les 
agendes globals. 

 
És rellevant destacar també els projectes de cooperació al desenvolupament que han 
permès compartir el coneixement i l’experiència de les gerències i direccions de la 
corporació per reforçar les capacitats dels països socis. Un d’aquests exemples és la 
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participació de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania en el projecte de cooperació directa de la 
Diputació de Reforç de la democràcia participativa al Marroc. 
 
Per últim, els motius pels quals algunes gerències i direccions no han pogut assolir algun 
dels Objectius específics triats per a l’any 2018, i d’acord amb la informació facilitada 
(adjunta a l’annex), són principalment de caire organitzatiu o circumstancial per 
complicacions en la gestió. 

 
1.2. Prioritats gerències/direccions per a l’any 2018 
 

 
 
Com s’observa en el gràfic, dels 47 objectius que les gerències i direccions de la corporació 
van triar per a treballar durant l’any 2018, només un 17% (8) no s’han pogut assolir.  
 
Finalment, una part important de les gerències i direccions que han contribuït a l’elaboració 
d’aquest informe, han liderat iniciatives en d’altres àmbits del Pla més enllà dels d’objectius 
específics triats. D’aquesta manera, les dades del gràfic s’haurien de complementar amb un 
important nombre de gerències que han contribuït a l’objectiu 3.3. amb la participació en 
projectes europeus o a l’objectiu 2.1. amb la localització de les agendes globals, tot i no 
preveure-ho inicialment. 
 
Per tal de visibilitzar la riquesa, diversitat i intensitat de l’acció internacional de les gerències 
i direccions de la Diputació de Barcelona, a continuació es destaquen algunes de les 
iniciatives més rellevants de cada àrea durant l’any 2018. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

Direcció de Serveis de Cooperació Local 

La Direcció de Serveis de Cooperació Local ha participat activament en el procés 
d'implantació i desplegament de la Finestreta Única Empresarial als governs locals i ha 
continuat prestant assistència en el marc del sistema IMI en l’aplicació de la normativa 
europea. A banda dels objectius seleccionats, la Direcció ha reforçat la seva acció 
internacional a través de la col·laboració amb la visita d'estudi d'una delegació d'Sri Lanka 
i el Brasil, coordinada per l'OEEI (1.3 i 2.2) i amb la gestió d’una línia de subvencions a 

Grau d'assoliment objectius 2018 
Objectius específics Objectius específics 

no assolits: 17% 
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ens locals seleccionats en el marc del Programa operatiu FEDER 2014-2020 i Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial.  

 

Responsabilitat Social Corporativa 

La Unitat de Responsabilitat Social Corporativa ha realitzat una important tasca de difusió 
i sensibilització de l'Agenda 2030 entre els diferents actors del territori a través de l'edició 
de 6 vídeos explicatius que aborden diferents dimensions de la RSC en relació amb la 
implementació dels ODS: institucional, bon govern, social, econòmica, ambiental i laboral. 
També promou la incorporació de l'Agenda 2030 als Plans i bones pràctiques municipals 
en l'àmbit de la RSC. La feina de la Unitat d'RSC ha estat reconeguda internacionalment 
amb la categoria de finalista als IX Premis Internacionals Corresponsables. 

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Serveis Corporatius 

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius ha orientat la seva acció 
internacional durant l'any 2018 a donar a conèixer i posicionar el projecte Smart Region. 
En aquest sentit, ha tingut una gran repercussió l'organització de l'stand de Diputació a 
l'Smart City Expo World Congress on, més enllà de presentar el projecte i d'altres 
actuacions de la corporació, s'han realitzat reunions amb delegacions de Bèlgica i Abu 
Dabi i s'han atès visites de representants d’Austràlia, Andorra, Berlin i Noruega. 
A banda dels objectius triats, la Direcció ha tingut l'oportunitat de presentar-se com a soci 
en el projecte Next2Met a la convocatòria Interreg Europe i liderat pel Consell provincial 
de Päijät-Häme (Finlàndia) (3.3.).  

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

La Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 
ha vetllat per la incorporació dels ODS i de l’Agenda 2030 tant en el suport tècnic als 
ajuntaments, iniciant la introducció als plecs de contractació i als treballs lliurats com 
també a les formacions ofertes. També ha apostat per transferir i capitalitzar el 
coneixement de la Gerència a través de la participació en jornades i iniciatives d'àmbit 
internacional i europeu com, per exemple, la Conferència INSPIRE 2018, les diferents 
trobades de la Xarxa SITMUN o les ponències presentades a la II Jornada internacional 
sobre Entorn urbà i Salut i al Smart City Congress. I ha col·laborat amb en la XLI edició 
del Curset Internacional sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. 

 

Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

La presència de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals en l'àmbit europeu és molt 
important i, en nombroses ocasions, són convocats a participar en qualitat d'experts per la 
seva àmplia experiència en la temàtica. Destaquen la seva implicació a la Xarxa 
Europarc, sobretot en el grup de "Salut i espais naturals protegits", però també la seva 
participació en més de 8 projectes europeus entre els quals destaquen el LIFE Montserrat 
i el LIFE Tritó del Montseny, entre d’altres concedits en convocatòries com ESPON, 
Interreg Europe o Horizon 2020 (3.3) o la recepció d'una delegació xipriota (1.3.) més 
enllà dels 2 inicialment triats. I, per últim, participa amb l’Oficina de Cooperació, en el 
conveni de la Diputació amb l’European Forest Institute. 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

La Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats ha mostrat una important 
activitat en l'àmbit europeu i internacional durant l'any 2018. Destaca la seva contribució 
al redactat de l'Agenda Urbana Espanyola i la participació en diferents esdeveniments 
internacionals a través de projectes transversals en els que participa amb d'altres 
gerències de la corporació com el SIDH (reconeixement a l'Informe sobre la localització 
dels ODS publicat per CGLU) o el projecte Entorn urbà i salut (Smart City Congress i II 
Jornada internacional sobre Entorn urbà i Salut). És important ressaltar la participació de 
la GSHUA en el Projecte "Yes, we rent", liderat per l'Ajuntament de Mataró, i que ha estat 
concedit en el marc de la III convocatòria dels UIA (Urban Innovative Actions). Per últim, 
la Gerència participa en diferents projectes que s'han presentat a diferents convocatòries 
europees com l'Interreg SUDOE, els UIA, URBACT o els Horizon 2020. La Gerència ha 
treballat altres objectius més enllà dels seleccionats per a l'any 2018 com és la 
col·laboració en butlletins d'àmbit europeu com el de la European Network Housing 
Research (3.4.). 

 

Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 

L'Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari ha centrat 
la seva acció internacional en la posada en marxa i implementació del projecte Smart 
Rural, concedit en el marc dels PECT (FEDER 2014-2020). També ha participat en una 
visita d'intercanvi tècnic amb una delegació de la regió italiana de la Toscana i, sobretot, 
va compartir el projecte Smart Rural com a ponència en el taller “Connecting rural and 
urban areas: the way forward to territorial cohesion”, en el marc de la European Week of 
Regions and Cities organitzada pel Comitè de les Regions. 

 

Gerència de serveis de Medi Ambient 

L'acció internacional és una de les línies prioritàries de la Gerència de Serveis de Medi 
Ambient tal i com s'observa en la seva relació d'activitats. A grans trets, la Gerència té un 
elevat grau d'incidència a nivell internacional com a membre de l'Aliança pel Clima 
(organització de la conferència internacional) i també a nivell europeu com a Coordinador 
del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima i com a membre del Partenariat 
de l'Agenda Urbana Europea sobre Adaptació al Canvi climàtic, incidint directament en les 
futures normatives comunitàries sobre la matèria. Aquesta incidència també es fa palesa 
en la participació de la Gerència en diverses consultes públiques de les institucions 
europees sobre la matèria o amb la seva presència a Brussel·les per iniciar un projecte 
pilot sobre pobresa energètica (DG Energy - Comissió Europea, iniciativa al Parlament 
Europeu) (3.2.). El llistat de projectes europeus en els que participa és força extens, 
d'entre els quals destaca el projecte LIFE Clinomics que lidera o els fons FEDER per a la 
instal·lació de calderes de biomassa i plaques fotovoltaiques. També pren rellevància la 
seva implicació en la implementació de les agendes globals, Acord de París i Agenda 
2030 (2.1.). En relació a aquesta última, des de les diferents oficines de la Gerència 
s'estan liderant iniciatives per a donar suport a la localització dels ODS al territori: a través 
del Catàleg de serveis (prova pilot de projecte transversal amb la DRI), de la Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat o la creació d'un grup de treball intern dins l'Oficina 
Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. Per últim, la Gerència està compromesa amb la 
cooperació descentralitzada i durant aquest any 2018 està treballant en la definició d'un 
pla de treball per a l'assessorament sobre residus sòlids a Gàmbia. 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat centra la seva acció 
internacional en 2 àmbits: la participació en projectes europeus i en conferències d'àmbit 
internacional per afavorir l'intercanvi d'experiències. 
Destaca l'assessorament tècnic i el suport econòmic a través del Catàleg que ha ofert als 
municipis de la demarcació que s'han presentat aquest any 2018  a la convocatòria 
FEDER sobre mobilitat sostenible (vies ciclistes). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

Gerència de Serveis de Comerç 

La Gerència de Serveis de Comerç ha centrat la seva acció internacional en la gestió i 
execució del projecte COOP'ART amb l'objectiu de fomentar una estratègia compartida 
d'innovació i desenvolupament sostenible de l'artesania. Durant aquest any 2018, també 
ha treballat per col·laborar en un projecte de cooperació descentralitzada amb El 
Salvador que finalment no ha sortit (objectiu 2.2). 

 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 

La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació juga un paper rellevant com  
altaveu d'informacions i notícies sobre actualitat europea adreçada als ens locals de la 
demarcació. Fa una important difusió i formació sobre normativa europea, convocatòries, 
etc. en l'àmbit de la promoció econòmica i l'ocupació. La seva participació a la Xarxa 
ACTE li permet defensar els interessos dels ajuntaments i compartir amb ells les 
oportunitats que ofereixen els contactes i els intercanvis propiciats per la plataforma. 
A banda dels objectius triats, la Gerència ha tingut un paper molt actiu en l'àmbit de la 
cooperació descentralitzada amb la coordinació tècnica de l'intercanvi amb la 
Mancomunitat de Río Lempa (El Salvador, Hondures i Guatemala) (2.2.) i en l'alineament 
dels projectes estratègics de desenvolupament econòmic local amb els ODS (2.1.). 

 

Gerència de Serveis de Turisme 

La Gerència de Serveis de Turisme és una de les gerències de la corporació amb una 
acció internacional més intensa. Des de la Gerència, classifiquen la seva acció 
internacional en 4 àmbits: relacions institucionals, informació, assessorament, gestió de 
projectes i formació. Entre les iniciatives més rellevants de l'any 2018, destaquen el 
desplegament i reconeixement internacional de la Certificació Biosphere per al 
desenvolupament sostenible amb la concessió de la destinació GOLD (només 2 a tot el 
món) o els resultats positius de l'auditoria realitzada durant aquest any. També destaquen 
la continuïtat de les activitats iniciades l'any 2017 amb motiu de l'Any Internacional del 
Turisme Sostenible per al Desenvolupament, les actuacions emmarcades en l'Any 
Europeu del Turisme Cultural o l'Any del Turisme UE-Xina, la promoció del Projecte de 
Vies Blaves amb diferents agents europeus i la recepció de diverses delegacions 
estrangeres (1.3.). L'execució del Projecte BleuTourMed (MED) ha estat un altre dels 
pilars centrals de l'acció internacional de la Gerència, centrant esforços en la fase de 
comunicació i capitalització dels resultats. La Gerència ha participat també en diferents 
fòrums i conferències internacionals per difondre i posicionar els seus projectes i ha 
centrat molts esforços en donar suport als ens locals de la demarcació i als agents del 
territori per promoure la seva participació en projectes europeus. Alguns exemples 
d'aquest fet són la realització de la segona edició del Curs de finançament europeu per a 
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projectes turístics locals i l'assessorament sobre diferents convocatòries europees com 
els FEDER (vies ciclistes), SUDOE/POCTEFA/MED/EUROPE, FEADER i LEADER, 
COSME, entre d'altres. Finalment, a banda d'assessorar, la Gerència també participa 
activament en diferents projectes europeus (3.3.). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

Gerència de Serveis de Benestar Social 

La Gerència de Serveis de Benestar Social fa anys que treballa per a posicionar en 
l'àmbit internacional els diferents productes i línies de treball. Mostra d'aquest fet són les 
diferents delegacions estrangeres que reben cada any o el reconeixement que han rebut 
amb la concessió de diversos premis. Durant (3.1.) l'any 2018, destaca el paper actiu en 
el marc de la xarxa European Social Network dins de la qual ha col·laborat en la creació 
d'un subgrup de treball sobre serveis socials i Agenda 2030 o l'estreta relació amb 
l'Observatori Europeu de Pobresa Energètica. A banda dels objectius triats, la Gerència 
de serveis de Benestar Social ha liderat iniciatives en l'àmbit de la localització dels ODS 
(2.1.) amb la participació al grup de treball de l'ESN, l'atorgament del III Premi de Bones 
Pràctiques d'ORU FOGAR o la incorporació del Servei d'Intermediació en Deutes de 
l'Habitatge (SIDH) com a bona pràctica a l'Informe Global sobre la localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de CGLU. També s'ha presentat a diferents 
projectes europeus (3.3.), entre els quals destaca la concessió del projecte Caring (REC), 
liderat per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i en el que la Diputació hi va com a 
soci i ha col·laborat en diverses consultes públiques de les institucions comunitàries per 
incidir en futures normatives sobre els àmbits d'actuació de la Gerència (3.2.). 

 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

La Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania ha mostrat una àmplia acció internacional 
centrada en 3 grans àmbits: la participació en projectes europeus (REC i Erasmus+), el 
posicionament i la transferència del coneixement a través de jornades i accions 
d'incidència en relació als pressupostos participatius i, per últim, una intensa col·laboració 
en jornades d'intercanvi en l'àmbit de la cooperació descentralitzada amb diferents 
experiències durant l'any 2018 (Marroc, Senegal-Moçambic i El Salvador-Guatemala-
Hondures) (2.2). 
A banda dels objectius triats, la Gerència ha obert una nova línia de possible col·laboració 
amb el Comitè de les Regions per exportar l'experiència dels pressupostos participatius a 
la demarcació de Barcelona (3.2.). 

 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

La Gerència de Serveis de Salut Pública lidera el projecte transversal d'Entorn urbà i 
salut, en el que també participen activament d’altres gerències de la corporació i ha 
dedicat l'any 2018 a internacionalitzar-lo, a posicionar-lo en l'àmbit europeu i internacional 
a través de la participació en diferents conferències d'àmbit europeu però també 
organitzant la II Jornada sobre Entorn urbà i Salut amb una important presència de 
ponents internacionals (1.3.). La Gerència està treballant un projecte pilot amb un 
municipi per incorporar criteris de salut en el planejament urbanístic, amb l’objectiu de fer 
extensiva la metodologia a d’altres municipis (3.3.). Al seu temps, també ha iniciat un 
treball d'alineament del projecte amb els ODS com mostra la seva ponència a la Jornada 
"La localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: què han de saber els 
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governs locals?". Per últim, és important destacar la participació de la Gerència en 
diferents consultes europees per traslladar el seu coneixement i experiència sobre la 
matèria i la seva implicació amb la cooperació descentralitzada a través del projecte a la 
província d'Inhambane (Moçambic) per col·laborar en la millora del laboratori de Salut 
pública (2.2). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

Gerència de Serveis de Biblioteques 

La Gerència de Serveis de Biblioteques té garantida la seva acció internacional per la 
seva participació i lideratge de la xarxa IFLA (International Association of Library 
Associations and Institutions) i el lideratge de la localització dels ODS a través de les 
biblioteques de la Xarxa, de la participació en diferents espais d'incidència sobre la 
matèria com el grup de treball sobre Biblioteques i Agenda 2030 creat pel Ministeri 
d'Educació, Cultura i Esports o a través de publicacions com el recent informe "La Xarxa 
de Biblioteques Municipals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible" que 
estableix el pla de treball de la GSB en els ODS. Aquest informe recull 50 bones 
pràctiques de localització per part de les biblioteques de la Xarxa. També participa en 
projectes europeus (3.3.: READ ON -Europa Creativa-, proposta Erasmus+, etc.) i 
afavoreix la mobilitat del personal tècnic de les biblioteques per conèixer i intercanviar 
experiències amb d'altres biblioteques europees. 

 

Gerència de Serveis de Cultura 

La Gerència de Serveis de Cultura ha tingut un paper molt actiu en la consolidació de la 
seva participació a xarxes internacionals (Bureau de la Xarxa LIKE i presència a la Xarxa 
RICC). Més enllà dels objectius triats, ha apostat pels projectes europeus amb el lideratge 
del Projecte TRAD-UP al Programa Europa Creativa amb un partenariat d'11 socis (3.3.) 
o el gran esforç de presentar la seva candidatura al Partenariat de l'Agenda Urbana 
Europea sobre Cultura i Patrimoni Cultural (no reeixit) (3.2.). També ha col·laborat en la 
dinamització de la taula rodona sobre diversitat cultural a la darrera Assemblea general 
d'ORU FOGAR i han contribuït a la incorporació de l'enfocament de l'Agenda 2030 al grup 
de Cultura i Cohesió social de la Xarxa LIKE (2.1.). Finalment, d’ençà del gener de 2018, 
des de la Gerència s’ha promogut activament l’adhesió de la Diputació a la celebració de 
l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Hi han col·laborat amb un programa propi 
d’activitats diverses que ha inclòs, entre altres, jornades de difusió i accions 
comunicatives a través dels canals tradicionals i també de les xarxes socials, amb l’ús de 
les etiquetes #EuropeForCulture i #AnydelPatrimoni. 

 

Gerència de Serveis d’Educació 

La Gerència de Serveis d'Educació ha centrat la seva acció internacional en el 
posicionament sobre la "Ciutat orientadora" i la lluita contra l'abandonament escolar 
prematur. En aquest marc ha participat en el projecte europeu Keyway, definint els 
impactes dels serveis d’orientació, ha promogut la Menció europea “Ciutat Orientadora” 
concedida aquest 2018 a la ciutat de Göteborg, i ha contribuït amb una bona pràctica (el 
projecte “Full de Ruta”, d’orientació a les escoles municipals de persones adultes de la 
demarcació) a l’eina de lluita contra l’abandonament escolar prematur que promou el 
CEDEFOP (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional). 
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Gerència de Serveis d’Esports 

La Gerència de Serveis d'Esports ha liderat diferents accions de posicionament 
internacional tant de la Diputació com dels ens locals de la demarcació i ha participat en 
la organització de diferents esdeveniments esportius d'àmbit internacional, destacant els 
Special Olympics, la candidatura Pirineus-Barcelona per als Jocs d'Hivern o la Setmana 
Europea de l'Esport, així com el suport a les candidatures de Sant Cugat i Igualada com a 
Ciutats europees de l'Esport 2018 i 2019, respectivament. 

 
3. L’acció internacional de la Direcció de Relacions Internacionals (2018) 

 
3.1. Balanç de l’acció internacional de la DRI 2018 
La Direcció de Relacions Internacionals, com ja s’apuntava en el I Informe de seguiment del 
Pla, té un doble rol: d’una banda, coordina l’acció internacional de les àrees de la corporació 
oferint el seu assessorament tècnic (apartat 5 del Pla); i, de l’altra, també és executora 
d’acció internacional. 
 
A través de les dues oficines en que està estructurada, l’Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals garanteix el compliment del Pla en tota la seva dimensió i actuant d’acord 
amb els 3 objectius estratègics. 
 
A continuació, es realitza una aproximació a l’assoliment dels objectius del Pla durant l’any 
2018 per part de la Direcció de Relacions Internacionals i es destaquen les actuacions més 
rellevants. 
 
El següent quadre mostra la intensitat i diversitat de l’acció internacional de la DRI durant 
l’any 2018, donant cobertura a gairebé tots els objectius recollits en el Pla. De fet, l’únic 
àmbit en el que no s’ha pogut actuar durant el període de 2018 és en el d’impulsar la 
diplomàcia pública com a instrument per a promoure la participació ciutadana en l’àmbit 
internacional (objectiu 1.4.).  
 
Per objectius estratègics, destaca l’elevat nombre d’assessoraments que des de la DRI 
s’han realitzat a ens locals de la demarcació sobre oportunitats d’internacionalització, un 
volum important de participants en accions formatives sobre posicionament internacional o 
l’important nombre d’accions de posicionament internacional de la Diputació (objectiu 1). 
 
La DRI participa en xarxes internacionals i organismes multilaterals, com CGLU i la Global 
Task Force, ORU FOGAR o ONU-Habitat contribuint a la reflexió i a l’enfortiment del rol dels 
ens locals en l’àmbit internacional. La presència en aquestes xarxes ha permès a la DRI 
oferir espais als ens locals de la demarcació per a presentar iniciatives o estratègies 
d’internacionalització locals d’èxit. Altres espais d’incidència internacional en els que la DRI 
ha participat són la novena edició del World Urban Forum a Kuala Lumpur o el Consell 
Mundial de CGLU. 
 
Pel que fa a l’objectiu 2, destaquen dos grans àmbits d’actuació en els que la DRI ha tingut 
un paper rellevant. D’una banda, la diversitat d’accions que s’han realitzat en el marc de les 
agendes globals i la seva implementació en l’àmbit local. Destaquen accions de formació 
adreçades a tècnics/es i electes dels ens locals però també a personal de la corporació o la 
participació en diferents espais d’incidència o el suport que s’ha donat al llarg de tot l’any 
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tant a les gerències de la corporació com a ens locals de demarcació per a la localització 
dels ODS i el compliment de l’Agenda 2030. 
 

Des de la DRI s’ha dedicat especial atenció al disseny i posada en marxa de la pàgina web 
d’ODS de la Diputació, l’organització de la jornada “La localització dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: què han de saber els ens locals?” o el suport a l’Ajuntament 
de Manresa per a l’elaboració d’un vídeo conjunt sobre el treball en xarxa entre la corporació 
i els ens locals per a la localització dels ODS. En aquest sentit, s’han realitzat diferents 
actuacions de formació i sensibilització adreçades tant a personal de la corporació com dels 
ens locals i s’ha vetllat per incorporar la implementació de l’Agenda 2030 als plans i 
actuacions d’Educació per al desenvolupament als que s’ha donat suport des de la Direcció. 
 

Com a prova pilot, és interessant ressaltar l’experiència positiva de col·laboració entre la 
DRI i la Gerència de serveis de Medi Ambient en el suport a l’Ajuntament de Granollers a 
través dels recursos concedits al municipi en el marc del Catàleg de serveis 2018 per a la 
localització dels ODS per part de Medi Ambient i Relacions Internacionals. Al llarg de tot 
l’any, s’ha treballat conjuntament i de forma coordinada entre les 2 unitats per a oferir un 
enfocament conjunt, global i coherent en l’execució i resultat final del suport tècnic i 
econòmic concedits a l’Ajuntament. 
 
Per últim, cal posar de manifest la centralitat de la DRI, en col·laboració amb el Gabinet de 
Premsa i Comunicació, a l’hora de dissenyar la campanya interna de comunicació i, 
sobretot, el disseny i estructura de la formació interna i materials associats adreçada a tot el 
personal de la corporació. 
 
De l’altra, en el marc de l’Objectiu 2, el ferm compromís de la Diputació de Barcelona amb la 
destinació del 0,7% dels seus ingressos ordinaris a l’Ajut Oficial al Desenvolupament s’ha fet 
palès en diferents iniciatives de suport als governs locals que ha liderat la DRI per a 
l’enfortiment de la cooperació al desenvolupament com a política pública a través d’accions 
de planificació, orientació estratègica o avaluació; actuacions de cooperació al 
desenvolupament, per a la promoció de la pau i els drets humans; o el gran número d’ens 
locals beneficiaris de plans i d’accions d’educació per al desenvolupament.  
 
Alhora, s’han impulsat 11 projectes de cooperació directa durant l’any 2018 a Senegal, 
Moçambic, Marroc, Líban, Pakistan o Bolívia, entre d’altres. S’han organitzat diferents 
accions formatives sobre la matèria i s’ha donat suport a les entitats de la demarcació que 
realitzen projectes de cooperació internacional per un import de 2.500.828,02 euros i 
campanyes o accions de promoció dels drets humans. És cabdal ressaltar la col·laboració 
de la corporació amb entitats de la societat civil a través de diferents convocatòries i 
convenis de col·laboració amb la Campanya Som Comerç Just i Banca Ètica, la Fundació 
Ulls del Món, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o la Fundació Proactiva 
Open Arms, entre d’altres. 
 
Durant l’any 2018 també s’ha treballat conjuntament amb la secretaria tècnica de la Xarxa 
d’alcaldes i alcaldesses per la Pau de Catalunya per tal d’impulsar la creació de la secció 
europea d’alcaldes per la Pau. En l’apartat de partenariats europeus, cal mencionar que la 
DRI va presentar-se com a associat a la convocatòria europea DEAR (Developement 
Education Awareness Raising) amb el projecte “Els impactes del consum en els moviments 
migratoris i la sostenibilitat ambiental” i que ha passat a la fase de presentació de la 
proposta final. 
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Finalment és important destacar l’experiència positiva de col·laboració entre la DRI i la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient i la Direcció de Serveis de Tecnologies i Serveis 
Corporatius en el marc de Grup de Compra Pública. D’aquest espai de col·laboració va 
sorgir la proposta de realitzar una Jornada de formació adreçada a tècnics municipals en 
aquesta matèria. 
 
Finalment, en l’assoliment de l’objectiu 3 destaca l’elevat nombre d’assessoraments a les 
àrees de la Diputació de Barcelona per a participar en projectes europeus o per incidir en la 
formulació de polítiques i normatives d’àmbit comunitari; el gran volum d’accions 
d’informació sobre legislació, fons europeus o bones pràctiques en l’àmbit europeu; les 
accions formatives sobre projectes europeus o els bons resultats en la concessió de 
projectes europeus a les àrees i ens locals de la demarcació durant l’any 2018, gran part 
dels quals han comptat amb un important assessorament per part de la DRI. 
 
En aquest sentit, pren especial rellevància l’important suport de la DRI per a la presentació 
de candidatures en convocatòries com les Urban Innovative Actions, els URBACT o el 
projecte Next2Met de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, el 
projecte TRAD-UP de la Gerència de serveis de Cultura o el Projecte Caring de la Gerència 
de serveis de Benestar. 
 
També és important ressaltar l’actualització i revisió de la Guia d’Ajuts de la Unió Europea, 
portal web de la DRI que ofereix tota la informació sobre les oportunitats de finançament 
europeu per als ens locals i una selecció de les convocatòries més rellevants. 
 
A més, la DRI ha fet arribar a les gerències i direccions de la corporació totes les 
oportunitats de posicionament i contribució a la revisió i definició de les polítiques 
comunitàries. Destaca l’assessorament a les gerències de serveis de Salut, Medi Ambient, 
Benestar i Igualtat i Ciutadania i als ajuntaments de Granollers i Vilafranca del Penedès en 
la seva participació en diferents consultes públiques o a la Gerència de Serveis de Cultura 
per presentar la seva candidatura al Partenariat de Cultura de l’Agenda Urbana Europea o a 
la Gerència de Serveis de Medi Ambient en la seva iniciativa al Parlament Europeu per a la 
concessió d’un projecte pilot sobre pobresa energètica. 
 
Finalment, la DRI ha continuat participant al projecte europeu Platforma, que s’ha erigit com 
la xarxa de referència que coordina la veu de les col·lectivitats territorials davant les 
institucions de la Unió Europea en temes de desenvolupament, i que el 2018 ha fet 10 anys.  

 
1.3. Quadre d’assoliment objectius DRI

2
 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 
VALOR 

DRI 

1.1. Identificar oportunitats 
d'especialització i innovació en 
sectors existents o emergents, i  

* Nre. d’espais d’incidència internacional 
(òrgans de govern o xarxes) en què 
participa la Diputació  

6 

                                                      
2
 Per aquells quadres en els que no es recull cap dada, s’han realitzat diferents actuacions però no és possible 

sistematitzar-les per a recollir-les en els indicadors corresponents. Per exemple, en el cas del nº de projectes 
presentats a convocatòries europees, no és possible saber el total de projectes presentats des dels ens locals de la 
demarcació de manera que s’ha preferit deixar l’indicador en blanc. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 
VALOR 

DRI 

traslladar-les als ens locals de la 
demarcació 
 
 

* Nre. d’assessoraments als ens locals 
sobre oportunitats d’internacionalització  

76 

* Nre. de recursos tècnics atorgats als 
ens locals sobre posicionament o 
projecció internacional 

13 

* Nre. de notícies de la Diputació als ens 
locals sobre oportunitats de 
posicionament o projecció internacional  

- 

1.2. Impulsar i reforçar els ens 
locals per a posicionar els actius del 
territori a nivell internacional, 
d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes globals 

* Nre. d'ens locals que han fet un 
exercici de planificació, orientació 
estratègica o avaluació de la seva 
política de relacions internacionals  

7 

* Nre. d’accions formatives sobre 
posicionament internacional liderades 
per la Diputació 

2 

* Nre. de participants en accions 
formatives sobre posicionament 
internacional liderades per la Diputació  

57 

* Nre. d’ens locals amb suport econòmic 
o tècnic de la Diputació per a dur a 
terme accions de posicionament o 
projecció internacional 

17 

1.3. Posicionar a nivell internacional 
les polítiques sectorials de la 
Diputació per a  contribuir a millorar 
l'equilibri territorial i el benestar de 
la ciutadania 

* Nre. d’iniciatives de la Diputació 
presentades per a participar en fòrums o 
premis europeus o internacionals  

- 

* Nre. d’iniciatives de la Diputació 
seleccionades per a participar en fòrums 
o premis europeus o internacionals 

- 

* Nre. d’accions de posicionament 
internacional de la Diputació (àrees)  

46 

* Nre. de delegacions estrangeres 
rebudes per la Diputació (incloent-hi 
l'Oficina de Brussel·les)  

11 

1.4. Impulsar la diplomàcia pública 
com a instrument per a promoure la 
participació ciutadana en l'àmbit 
internacional 

* Nre. actuacions impulsades 
conjuntament amb actors de la societat 
civil per a reforçar el posicionament 
internacional dels governs locals i 
regionals  

0 

* Nre. de jornades organitzades per la 
Diputació adreçades a la societat civil i la 
ciutadania sobre el posicionament 
internacional dels governs locals i 
regionals 

0 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 
VALOR 

DRI 

2.1. Incidir en la formulació, el 
seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les 
polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la 
dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible.  

* Nre. d'accions de formació sobre 
agendes internacionals que s'han 
organitzat i nre. d'ens locals (tècnics i 
electes) que hi han participat 

Accions: 
16 

Ens locals: 
56 

* Nre. d'accions de lobby en què s'ha 
participat i percentatge de les propostes 
realitzades que han estat assumides 

23 

* Nre. d'iniciatives per a la localització de 
les agendes internacionals a les quals 
s'ha donat suport 

20 

* Nre. de publicacions i bones pràctiques 
de la demarcació que han pogut ser 
compartides en el marc de les agendes 
internacionals  

11 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de 
l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell 
internacional 

* Nre. d'ens locals de la demarcació que 
han fet un exercici de planificació, 
orientació estratègica o avaluació de la 
seva política de cooperació al 
desenvolupament  

11 

* Nre. de municipis implicats en 
iniciatives de cooperació directa de la 
Diputació de Barcelona 

8 

* Nre. d'iniciatives de cooperació directa 
(projectes i socis estratègics) orientades 
a l'enfortiment de polítiques públiques i 
articulades amb altres actors que han 
estat avaluades o sistematitzades  

1 

* Nre. d'accions d’intercanvi, formació o 
difusió de coneixement (publicacions) 
sobre resultats i reptes de la cooperació 
descentralitzada realitzades a la 
demarcació 

15 

* Nre. de les iniciatives de cooperació de 
la societat civil a les quals es dona 
suport alineades amb els objectius i 
prioritats del Pla (projectes, entitats i 
recursos) 

12 

* Destinació del 0,7% dels ingressos 
ordinaris del pressupost anual de la 
Diputació a l'ajut oficial al 
desenvolupament 

Assolit 

2.3. Reforçar el paper de la 
Diputació i dels ens locals en la 
promoció de la pau i els drets 
humans mitjançant la diplomàcia 

* Nre. d'iniciatives de treball en xarxa per 
a promoure la pau i els drets humans a 
les quals s'ha donat suport i nre. d'ens 
locals implicats  

2 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 
VALOR 

DRI 

municipal i el treball conjunt amb la 
societat civil en l'àmbit internacional 

* Nre. de publicacions elaborades i 
difoses sobre diplomàcia municipal per 
la pau i els drets humans 

0 

* Nre. d'iniciatives de la societat civil de 
promoció dels drets humans a les quals 
s'ha donat suport  

10 

2.4. Reforçar l'àmbit local, des de 
totes les àrees de la Diputació, com 
un espai per a promoure el 
compromís i la participació de la 
ciutadania en el desenvolupament 
sostenible, la promoció de la pau i 
els drets humans al món 

* Nre. d'ens locals que planifiquen les 
activitats d'educació per al 
desenvolupament   

15 

* Nre. d'accions de formació, intercanvi 
d'experiències i aprenentatge en xarxa 
sobre educació per al desenvolupament 
realitzades i nre. d'ens locals (tècnics i 
electes) que hi participen, incloent-hi les 
accions d’avaluació i sistematizació 
d’experiències 

3 

*Nre. d'ens locals i nre. Habitants que es 
beneficien de les accions d'educació per 
al desenvolupament realitzades per les 
entitats amb el suport de la Diputació  

55 
4.650.206 
persones 

 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques 
dels governs locals i de la Diputació 
de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

* Nre. d’àrees de la Diputació que 
participen en xarxes europees 
especialitzades 

9 

* Nre. d’ens locals que participen en 
xarxes europees especialitzades  

- 

* Nre. d’assessoraments a àrees de la 
Diputació per a la participació en 
projectes europeus  

104 

* Nre. d’ens locals amb suport econòmic 
de la Diputació  per a dur a terme 
accions d’àmbit europeu  

17 

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i 
polítiques europees 

* Nre. d'accions de lobby i seguiment de 
polítiques de la Unió Europea o  
posicionaments polítics dels ens locals i 
les àrees de la  Diputació  

24 

* Nre. de polítiques o programes en 
espais d‘incidència europea en les quals 
participa la Diputació  

- 

* Nre. d’assessoraments a les àrees de 
la Diputació per a incidir en la formulació 
de normatives i polítiques europees  

24 

* Nre. d’accions d’informació sobre 
legislació, fons europeus o bones 
pràctiques en l’àmbit europeu 

82 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS INDICADORS 
VALOR 

DRI 

* Nre. de delegacions de la demarcació 
que viatgen a Brussel·les amb el suport 
de la Diputació (DRI o Oficina de 
Brussel·les)  

10 

3.3. Impulsar la cooperació entre 
ens locals europeus en iniciatives 
d'interès mutu, fomentant la 
participació activa de la ciutadania  

* Nre. de participants en accions 
formatives de la Diputació sobre 
projectes o iniciatives europees 

50 

* Nre. d’ens locals que participen en 
accions formatives de la Diputació sobre 
projectes o iniciatives europees  

22 

* Nre. de projectes presentats per ens 
locals o àrees de la Diputació en 
convocatòries europees  

- 

* Nre. de projectes d’ens locals o àrees 
de la Diputació aprovats en 
convocatòries europees  

20 

3.4. Reforçar l'àmbit local com a 
espai per a promoure la implicació i 
la corresponsabilitat de la 
ciutadania amb el projecte europeu  

* Nre. de publicacions especialitzades 
difoses per la Diputació  

24 

* Nre. d'accions de sensibilització dels 
ens locals sobre les relacions europees i 
la Unió Europea amb suport de la 
Diputació  

- 

 
La Direcció de Relacions Internacionals ha tingut un paper rellevant en l’increment i 
l’enfortiment de l’acció internacional de la corporació tant liderant accions des de la DRI com 
donant un important suport a les àrees i als governs locals de la demarcació per a l’impuls 
de la seva participació en l’àmbit de les relacions internacionals. 

 
3.2. Balanç del Pla de treball de la DRI adreçat al grup de referents de les àrees 2018 
D’acord amb la voluntat d’apoderar els i les tècnics/ques de la corporació per promoure i 
enfortir l’acció internacional de les àrees, la DRI ofereix diferents sessions de treball sobre 
aspectes rellevants de les relacions internacionals. Tal i com es recollia en el Pla de treball 
adreçat als i les referents de relacions internacionals de la corporació, l’any 2018 s’han 
realitzat les següent actuacions: 
 

 Sessió 1: Què són els ODS? Introducció a l’Agenda 2030 de desenvolupament 
sostenible (1ª sessió: 7 de març 2018; 2ª sessió: 13 d’abril 2018).  

 Sessió 2: Com preparar un projecte europeu exitós? (26 d’abril i 3 de maig 2018). 

 Sessió 3: La cooperació al desenvolupament: oportunitats de col·laboració i 
aprenentatge (28 de setembre de 2018). 

 Sessió 4: Sumem o restem? Coherència de polítiques per al desenvolupament a la 
Diputació (29 d’octubre 2018). 

 
Per a l’any 2019, es planteja un nou Pla de treball que respon a les demandes realitzades 
pels membres del grup de referents durant l’any anterior (veure Annex II).  
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4.- Previsió d’objectius específics 2019 
D’acord amb el mandat del Pla (apartat 7), les gerències i direccions han seleccionat un 
mínim de 2 objectius específics per treballar durant aquest any 2019 en l’àmbit de les 
relacions internacionals, reforçant projectes prioritaris o obrint noves línies de treball.  
S’observa que la majoria opten per la continuïtat i mantenen els mateixos objectius 
específics que ja havien triat durant l’any 2018. Només 4 gerències han fet alguna variació, 
incorporant nous objectius de treball (veure annex III). 
 
En relació als objectius estratègics, la distribució és similar a la de 2018.  
 

1.4. Prioritats de les gerències/direccions 2019 

 
 

El gràfic mostra la selecció de les gerències i direccions per objectius estratègics. Seguint la 
fotografia dibuixada l’any 2018, la contribució a l’enfortiment del projecte europeu (objectiu 
3) és la línia de treball que acumula més gerències i direccions interessades en potenciar 
aquest àmbit. En concret, hi ha un especial interès en projectar la innovació, la transferibilitat 
i la capitalització de l’experiència de les àrees a l’àmbit europeu (3.1.) o la participació en 
projectes europeus com a instrument per impulsar la cooperació entre els ens locals 
europeus en iniciatives d’interès mutu (3.3.). 
 
A diferència de l’any 2018, hi ha un lleuger canvi de tendència entre els objectius 1 i 2. Per a 
aquest any 2019, hi ha més gerències i direccions que han triat objectius específics 
vinculats a la participació en les agendes internacionals i la cooperació descentralitzada. 
Aquest canvi es deu a l’increment substancial de gerències i direccions que preveuen 
realitzar actuacions per incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les agendes 
globals (2.1.). Si l’any 2018, 5 gerències havien mostrat el seu interès en treballar en la 
localització de les agendes globals, aquest any 2019, en són 9, gairebé el doble. 
 

Per últim, baixa de forma gairebé imperceptible el volum de gerències i direccions que tenen 
interès en treballar en l’àmbit del posicionament internacional. Dins d’aquest objectiu 1, 
destaca clarament l’interès en posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de la 
Diputació (1.3.). 
 

13 

14 

25 

1. Posicionar la demarcació
de Barcelona en l'àmbit
internacional

2. Participar en les agendes
internacionals i promoure la
cooperació descentralitzada

3. Incrementar el paper de la
Diputació de Barcelona en
l'enfortiment del projecte
europeu

Prioritats de les 
gerències/direccions. 2019 
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5.- Conclusions 
El II Informe de seguiment del Pla estratègic 2017-2020 mostra una participació força activa 
de les diferents gerències i direccions de la corporació en l’àmbit de les relacions 
internacionals. Si bé en el primer informe ja s’observava aquest interès de les àrees en 
promoure la seva acció internacional, en aquest segon informe de 2019 es ratifica el 
compromís de gerències i direccions de contribuir al posicionament internacional de la 
corporació (objectiu 1), col·laborar en la localització de les agendes globals i en l’impuls de 
la cooperació descentralitzada (objectiu 2) i, finalment, incrementar el seu rol en 
l’enfortiment del projecte europeu (objectiu 3). 
 

Alhora, es fa una valoració molt positiva de la diversitat i qualitat de l’acció internacional de 
les gerències i direccions de la corporació. Durant l’any 2018 s’han assolit fites importants 
com la concessió del projecte pilot a la Gerència de serveis de Medi Ambient per part del 
Parlament Europeu per a liderar una iniciativa sobre pobresa energètica; s’han presentat un 
volum important de projectes a diferents convocatòries europees que esperem tinguin un 
elevat grau de concessió durant l’any 2019; s’ha mantingut el compromís amb el 0,7% de la 
Diputació, el que ha permès reforçar les polítiques municipals de cooperació i educació per 
al desenvolupament, donar suport a les entitats de la demarcació en aquests àmbits i 
impulsar diversos projectes de cooperació directa que enforteixen la transferibilitat del 
coneixement i expertesa de les àrees i els municipis de la demarcació als països en 
desenvolupament per a la millora de la qualitat de vida de les persones; s’ha aconseguit 
posicionar tant en l’àmbit internacional (reconeixement amb diversos premis) com en l’àmbit 
europeu (intervencions en diferents espais d’incidència) el Pla de Xoc contra la Pobresa de 
la Gerència de serveis de Benestar social; i també s’ha assolit un gran reconeixement 
internacional al Projecte Biosphere sobre turisme sostenible liderat per la Gerència de 
serveis de Turisme. 
 

Aquestes són només algunes de les iniciatives que s’han assolit durant l’any 2018 en el 
marc del Pla, però existeixen una gran diversitat d’actuacions que posen en valor l’acció 
internacional de la corporació i que es poden consultar en els annexos. 
 

Per a l’any 2019, la DRI es proposa incorporar a noves gerències i direccions de la 
corporació en la implementació del Pla i amb les que poden col·laborar en l’àmbit de les 
relacions internacionals. 
 

La Direcció de Relacions Internacionals continuarà a disposició de les gerències i direccions 
de la corporació per donar suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin a una acció 
internacional de qualitat i innovadora que contribueixi al desenvolupament sostenible i al 
reconeixement dels governs locals i regionals com un actor imprescindible en les relacions 
internacionals. 

 

ANNEX 
 

I. Fitxes de recollida de les actuacions de cada gerència/direcció 
Durant el procés de recollida de dades per a l’elaboració d’aquest informe, les gerències i 
direccions de la corporació van rebre 2 documents. El primer, l’”eina de recollida” per a 
reportar l’assoliment o no dels objectius específics triats per treballar durant l’any 2018.  
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Eina de recollida 
 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 

POSSIBLES ACCIONS A 
REALITZAR 

EXECUCIÓ* OBSERVACIONS** 

Gerència 
de Serveis 
de XXXX  

  

      

 
    

  
    

  

  
    

  
    

 
El segon, “Fitxa seguiment acció internacional”, per recollir tota aquella informació sobre 
diferents iniciatives en l’àmbit internacional realitzades a banda dels objectius específics 
triats. Aquest segon document també va ser utilitzat per diverses gerències i direccions per 
ampliar informació recollida en el primer. 
 
SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions 
Internacionals 
 
Gerència/Direcció _____________________________________________________ 

 

Acció realitzada 
Data i 
lloc 

Actors implicats 
Obj. específic 

vinculat 

    

    

    

    

    

    

 
A continuació s’adjunten tots els documents remesos per les gerències i direccions de la 
corporació amb tota la informació sobre l’acció internacional que han realitzat durant l’any 2018. 
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 
 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de serveis 
de 
Benestar 
social  

1.1. Identificar oportunitats 
d'especialització i innovació en sectors 
existents o emergents, i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 

- Mantenir una participació activa a la Xarxa Social Europea 
(ESN): 

       Participar en conferències, espais d’intercanvi, trobades 
i en l’elaboració de documents de la ESN. 

X 

  
S'ha participat en 2 seminaris o 
conferències, 2 grups de treball i 1 recepció 
de delegació de la ESN 

       Difondre les trobades i els documents elaborats per la 
ESN als ens locals de la demarcació de Barcelona.  

X 
Difusió a través del Butlletí @Benestar i 
twitter @Benestardiba 

- Participar a l’Observatori Europeu de Pobresa Energètica X 

Enviament de la Bona Pràctica: Programa 
d'Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica.  
Reunió amb l'Obs. Europeu de Pobresa 
Energètica (01/10/2018) 

- Promocionar el projecte de Ciutats amigues de les persones 
grans en el marc de la Plataforma AGE. 

X 

Participació en la trobada estatal de 
l'IMERSO d'intercanvi de municipis adherits 
a la Xarxa de Ciutats i Comunitats 
amigables amb la Gent Gran i suport als 
ens locals per  participar al programa.  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

estratègics de la Gerència de Serveis de Benestar Social. 
x 

S'ha participat en 7 espais d'incidència per 
explicar programes estratègics de la GSBS 
(veure doc adjunt) 

Nre. d’iniciatives de la Diputació presentades per a participar 
en premis europeus o internacionals 

X 
S'han presentat 4 iniciatives de la Diputació 
per a participar en premis europeus o 
internacionals (veure doc adjunt) 

- Intercanviar experiències entre la Diputació i ens locals de la 
demarcació de Barcelona amb ens locals europeus per a 
l’enfortiment i millora dels Serveis Socials en diversos àmbits 
d’interès per la Gerència.  

x 
S'ha participat en la recepció de 5 
delegacions estrangeres (veure doc adjunt) 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Benestar Social  
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Entrevista a tècnics de la GSBS sobre el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH), com a experiència innovadora pel 
projecte europeu “El futur del benestar”, liderat per la Universitat de 
Bocconi.  

11 gener 2018 
Barcelona 

(edifici 
Serradell) 

Investigadors de la Universitat de Bocconi (Itàlia) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Presentació del programa Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge al Premi de les Nacions Unides al Servei Públic (UNPSA) 
 

23 febrer 2018 UNPSA Programme 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Recepció d’una delegació de representants municipals de Corea del 
Sud. Presentació de les polítiques d’atenció a les persones grans de 
la Diputació de Barcelona 

26 abril 2018 
Barcelona 

(recinte Respir), 

Responsables i professionals de Benestar Social 
del municipi d’Ulsan de Corea del Sud 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la jornada “Lluitant contra la pobresa i l'exclusió social a 
Europa: promoure una societat equitativa, oberta i inclusiva”. 
Presentació a la jornada dels programes de Diputació de Barcelona 
de lluita contra la pobresa energètica.  

24 maig 2018 
Brussel·les 
(Bèlgica) 

Plataforma Public Policy Exchange (organitzador) 
Departaments de serveis socials i ocupació 
d’administracions públiques, entitats socials i 
universitats (participants) 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 
1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la Conferència Europea de Serveis Socials de la 
European Social Network (ESN). Presentació a la Conferència de 
l’eina de diagnòstic social DS-DIBA, en el panell temàtic “L’avaluació i 
la qualitat dels serveis” 

28 a 30 maig 
2018             

Sevilla 

European Social Network (ESN) 
Representants de la Comissió Europea, 
responsables polítics i tècnics de departaments de 
serveis socials de diferents municipis i regions 
europees, representants d’entitats socials i experts 
de l’àmbit acadèmic/universitats (participants) 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 
1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Recepció d’una delegació de representants municipals de Corea del 
Sud. Presentació dels programes d’atenció a les persones de la 
Diputació de Barcelona.  

1 juny 2018 
Barcelona 

(edifici 
Serradell) 

Responsables de benestar social de municipis de 
la regió metropolitana de Seül de Corea del Sud 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la Jornada Ciutats intermèdies: escala urbana 
reconeguda en la governança global 

6 juny 2018 
Barcelona 

Departament de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona i CIDOB (organitzadors) 
Firdaous Oussidhoum, secretària general del 
Fòrum Mundial de Ciutats Intermèdies de Ciutats i 
Governs Locals Units; Josep Maria Llop, càtedra 
UNESCO de ciutats intermèdies, Universitat de 
Lleida; experts de UCLGm, CIDOB, ONU-Hàbitat, 
tècnics de ciutats intermèdies de la demarcació de 
Barcelona i de les gerències de la Diputació de 
Barcelona (participants) 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 
1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Incorporació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH) com a bona pràctica a l’Informe Global sobre la Localització 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) elaborat per 
CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) i la Global taskforce. 
 

18 juliol 2018 
Virtual 

CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) i Global 
taskforce 
 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la  dimensió territorial del  
desenvolupament sostenible 

Incorporació del programa d’Auditories i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica de la Diputació de Barcelona al EU 
Energy Poverty Observatory (EPOV) 
 

Agost 2018 
Virtual 

EU Energy Poverty Observatory (EPOV) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la consulta sobre el Fons Social Europeu Plus (FSE+) 
del Comitè Europeu de les Regions  
 

12 setembre 
2018            

Virtual 

Comitè Europeu de les Regions, departament de 
Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona.  
 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 

Presentació, com a soci, del Projecte ONPOWER, a la convocatòria 
Mitigating household energy poverty del Programa europeu de 
recerca i innovació Horizon 2020, amb l’objectiu de donar suport a les 
persones en situació de vulnerabilitat energètica, - especialment a les 
que no participen en programes de pobresa energètica -, mitjançant 

13 setembre 
2018              

Virtual 

Comissió Europea. Programa Horizon 2020.  
El líder del projecte és FACE (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion), una unió d’empreses 
franceses que treballen per la inclusió social des 
de la seva Responsabilitat Social Corporativa. 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
comú, fomentant la participació activa de 
la ciutadania. 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
un enfocament innovador i itinerant.  
 

Participen, també, 11 entitats, entre elles 
administracions públiques, entitats socials, 
universitats i empreses de Catalunya – 
ECOSERVEIS i el Cluster de l’Energia Eficient de 
Catalunya (CEEC)-, Espanya, França, Bèlgica, 
Bulgària i Hongria.  

Presentació del “Pla de xoc contra la pobresa” al Premi Europeu de 
Sostenibilitat vinculat a la implementació dels ODS. 

14 setembre 
2018             

Virtual 
Comissió Europea 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Reunió amb l’EU Energy Poverty Observatory (EPOV) 
1 octubre 2018 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

Departament de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona i EU Energy Poverty 
Observatory (EPOV) 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 

Participació al Grup de treball de la European Social Network (ESN) 
sobre la implementació dels ODS a nivell local (en referència a 
l’ODS1). Presentació del “Pla de xoc contra la pobresa” de la 
Diputació de Barcelona. 

1- 2 octubre 
2018 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

European Social Network (ESN) (organitzador) 
Membres de la ESN: tècnics de departaments de 
serveis socials de diferents municipis i regions 
europees, tècnica del departament de Relacions 
Internacionals de Diputació de Barcelona.   

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 
1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Presentació i acceptació de la participació, com a soci, al Projecte 
europeu carINg, (Apoderant els sistemes d’atenció a la infància i 
donant suport a l’autonomia des de dins), per a desenvolupar les 
capacitats dels infants i adolescents, en el marc del programa de la 
Comissió Europea REC 2014-2020 (Rights, Equality and Citizenship 

Concessió el 5 
octubre 2018 

Virtual 

Comissió Europea. Programa REC.  
El projecte està liderat per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i compta, també, amb la 
participació de l’Ajuntament de Florència i PIN 
s.c.r.l. Educational and Scientific Services for the 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
comú, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Programme). University of Florence 

 

Participació al Taller d’UN-Habitat sobre descentralització i serveis 
socials. Presentació dels programes de suport als municipis en 
l’atenció a la infància i a l’adolescència en risc social.  
 

19 octubre 2018 
Barcelona 

ONU-Hàbitat (Programa de les Nacions Unides 
per l’habitatge, la resiliència i l’entorn urbà) i 
Generalitat de Catalunya (organitzadors)  
Tècnics d’ajuntaments de diferents països 
(participants)  
 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació  
1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Presentació, concessió i recollida del III Premi de Bones Pràctiques 
Regionals de ORU Fogar al “Pla de Xoc contra la pobresa” 

22-23 octubre 
2018 Rabat 

(Marroc) 

Organització de Regions Unides (ORU Fogar) i 
Programa de les Nacions Unides pel 
Desenvolupament (PNUD) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el  seguiment 
i la localització de les  agendes globals 
en totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la  dimensió territorial del  
desenvolupament sostenible 

Presentació, concessió i recollida del reconeixement de Bona 
Pràctica al Programa d’Arranjaments d’Habitatge a la convocatòria 
Innovation@Home 

23-25 octubre 
2018          

Quebec 
(Canadà) 

Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables 
amb les Persones Grans de l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS) i Grantmakers In Aging (GIA) 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació al Seminari “Inclusive activation” de la European Social 
Network (ESN). 

5-6 novembre 
2018              

Viena (Àustria) 

European Social Network (ESN) (organitzadors) 
Membres de la ESN (participants): tècnics de 
departaments de serveis socials de diferents 
municipis i regions europees, experts de l’àmbit 
acadèmic.  

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació  

Recepció d’una delegació de representants municipals de Corea del 
Sud. Presentació de les polítiques d’atenció a les persones grans i 
amb discapacitat de la Diputació de Barcelona.  

8 novembre 
2018 Barcelona 

(Respir) 

Responsables de benestar social de municipis de 
la regió metropolitana de Seül de Corea del Sud 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Presentació, com a soci, del Projecte SPECTRUM, a la convocatòria 
Trusted digital solutions and cybersecurity in health and care del 
Programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, amb 
l’objectiu de enfortir la coordinació a través dels sistemes d’informació 
dels serveis socials i sanitaris adreçats a persones grans i a l’atenció 
domiciliària.  

14 novembre 
2018             

Virtual 

Comissió Europea. Programa Horizon 2020.  
El Coordinador (líder) del projecte és: Trialog 
(França) (empresa d’innovacions tecnològiques). 
Els socis beneficiaris del partenariat són 
departaments de serveis socials i de salut i 
empreses tecnològiques de França, Alemanya, 
Irlanda, Holanda i Grècia.  
La Diputació de Barcelona participarà del 
programa, - en cas que sigui aprovat -, en el marc 
de la prova pilot que es realitzarà a Catalunya, de 
la qual formaran part els següents socis: Fundació 
TICSALUT (que coordina la prova pilot), Institut 
Català de la Salut, Consorci Sanitari Alt Penedès, 
Consell Comarcal Alt Penedès, Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa, Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa i TUNSTALL Ibérica S.A. 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
comú, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Recepció de Leyre Merchan, tècnica de la European Social Network 
(ESN). Presentació dels programes d’inclusió social de la Diputació 
de Barcelona. 
 

20 novembre 
2018      

Barcelona 
(edifici 

Serradell) 

Leyre Merchan, tècnica de la European Social 
Network (ESN) 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la recepció d’una delegació d’Sri Lanka i el Brasil en el 
marc del Programa Connect. Presentació del Pla de Xoc contra la 
pobresa #ODS1 de la Diputació de Barcelona. 
 
 
 

26 novembre 
2018 Barcelona 

(edifici de 
Relacions 

Internacionals 
carrer Londres, 

55) 

Responsables i tècnics de la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona, 
representants de les diferents províncies en les 
que es divideix Sri Lanka i tres persones de Brasil, 
entre les que es trobaven l’alcalde i un tècnic 
assessor del municipi de Manaquirí (regió de 
Manaos, Amazones) i una representant de la 
Confederació Nacional de Municipis del Brasil. 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el  seguiment 
i la localització de les  agendes globals 
en totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la  dimensió territorial del  
desenvolupament sostenible 

Assistència a la II Trobada d'Ajuntaments de la Xarxa de Ciutats i 
Comunitats Amigables amb la Gent Gran a Espanya. La trobada, 
celebrada a la seu del Centre de Referència Estatal d'Atenció al Dany 

27 novembre 
2018           

Madrid 

IMSERSO i ajuntaments membres de la Xarxa de 
ciutats Amigues de les persones Grans  a 
Espanya.  

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Cerebral, CEADAC, dependent de l'Imserso, va tenir per objectiu 
intercanviar experiències entre els diferents municipis per aprendre 
els uns dels altres, generar xarxes de suport mutu entre els 
ajuntaments i millorar la qualitat dels projectes i actuacions 
desenvolupats en el marc del moviment mundial de l'amigabilitat amb 
les persones grans impulsat per l'Organització Mundial de la Salut, 
OMS. 

ens locals de la demarcació  

Participació al Grup de treball de la European Social Network (ESN) 
sobre el Semestre europeu. Aportacions a l’anàlisi sobre els reptes 
dels serveis socials locals. 
 

Virtual 

European Social Network (ESN) (organitzador) 
Membres de la ESN (participants): tècnics de 
departaments de serveis socials de diferents 
municipis i regions europees 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació  

Participació, com a socis col·laboradors, al projecte Assist2together 
(Xarxa de Suport a l'estalvi energètic de les llars), en el marc del 
Programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, amb 
l’objectiu de formar en atenció a la pobresa energètica a perfils que 
actuen com a agents energètics, en concret professionals del Servei 
d’Atenció Domiciliària i de l’atenció al client d’empreses 
subministradores.  
 

Comarques del 
Maresme i del 

Bages 

A Assist2together participen entitats socials, 
empreses i institucions de recerca de sis països 
europeus: Itàlia, Espanya, Regne Unit, Polònia, 
Bèlgica i Finlàndia. 
La Diputació de Barcelona col·labora en la 
implementació del projecte a la demarcació de 
Barcelona, en concret, en la formació de 
professionals del SAD en eficiència energètica, 
amb ECOSERVEIS i els consells comarcals del 
Maresme i del Bages 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
comú, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 

    
GERÈNCI

A 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR 

EXECUC
IÓ 

OBSERVACIONS 

Gerència 
de serveis 
de 
Bibliotequ
es 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Recollida, localització i publicació de les bones pràctiques de les 
biblioteques de la demarcació en ODS al Library map of the world 
de l’IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions). 

x 
S'ha fet l'entrega al grup de treball 
Bibliotecas y agenda 2030 que en 
gestiona la inclusió. 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

  
- Participació en els organismes internacionals IFLA i LIBER i en 
el projecte “Engage! Young producers” per buscar 
col·laboracions i desenvolupar projectes estratègics de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques. 

  
x 

  

  

- Intercanvis internacionals: dissenyar una beca anual que 
permeti oferir estades a l’estranger d’acord amb les línies 
estratègiques de la Gerència de Serveis de Biblioteques 

x 

Aquesta acció s'ha executat d'una manera 
diferent a la que es va preveure. L'estada 
a l'estranger s'ha ofert a la Biblioteca 
Pública d'informació (BPI París)  fruit d'un 
conveni amb el Ministeri de Cultura 
francès. De cara al 2019 el deixaríem en 
genèric " Intercanvis internacionals. Oferir 
estades a l'estranger als professionals 
d'acord amb les línies estratègiques de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques" 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Assistència al seminari Innovative Partnerships: a Strategic 
Imperative,  organitzat per la Secció d’Edificis i Equipaments 
Bibliotecaris de l’IFLA.  
 

23 febrer 2018 
Birmingham (Regne 

Unit) 
IFLA  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Assistència al Mid-Term Meeting IFLA Public Libraries 2018. 
16-21 març 2018  

La Haia (Holanda) 
IFLA 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Assistència al III International Forum for Young Librarians a Lviv 
(Ucraïna) "Libraries and Sustainable Development of Society a 
Lviv 
 

12-13 abril 2018 
Lviv (Ucraïna) 

Ukranian Library Association 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació de Rebeca Martin de la Biblioteca Sant Antoni-Joan 
Oliver de Barcelona en el programa de formació “Profession 
Culture” en el marc de col·laboració establert amb la 
Bibliothèque publique d’information (Bpi) de París 

Abril-maig 
Bibliothèque publique d’information (Bpi). 
Ministère de la Culture. République Française. 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

El projecte europeu READ ON “Reading for Enjoyment, 
Achievement and Development of yOuNg people 1 Jun 2017 - 
31 May 2021” té per objectiu oferir als joves de 12 a 18 anys 
trobades de creació i innovació de participació col·lectiva i 
ciutadana partir de la Literatura. Aquest programa proposa 
treballar, amb els joves i per als joves, de la mà d’escriptors, 
il·lustradors i creadors d’altres llenguatges artístics com la 
música, el grafiti, l’audiovisual, i el moviment... Portarem a terme 
aquest projecte amb Tantàgora que impulsa el programa aquí a 
Catalunya amb finançament europeu  Creative Europe 
Community Program (EACEA’s) convocatòria 2016.  

1 Juny 2017 - 31 
Maig 2021 

 
Tantàgora 
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis 
d’Educació   

 
3.3. Impulsar la cooperació entre els ens 
locals europeus en iniciatives d’interès mutu, 
fomentant la participació activa de la 
ciutadania 

Ponència "I Coloquio internacional sobre arquitectura y 
ambientes de bibliotecas"   

30 d’abril al 4 de 
maig de 2018. 

Mèxic 

UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Participació de Santi Romero al taller “Idees per a la 
reconfiguració espaial de la Biblioteca Lino Picaseño” a la 
Facultat d’Arquitectura de la UNAM (Universidad Nacional 
Autònoma de Mèxic  
 

Maig 2018. Mèxic 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació de tres bibliotecaris de la XBM en un seminari a 
Suècia sobre joves i literatura gràcies a un ajut del PEN català, 
en el marc del projecte Engage.  El seminari “Hey, your reading 
inspirer” ha servit per intercanviar experiències de sistemes 
bibliotecaris d’altres països en la promoció de la participació 
dels joves en la vida cultural i literària i del foment del 
pensament crític. Fruït d’aquest intercanvi professional un 
bibliotecari suec participarà a la jornada sobre biblioteca i 
cohesió social que es farà a Barcelona al març de 2019  

6-9 maig 2018 
Estocolm (Suècia) 

Pen Català  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Presentació de “BiblioLab Cuines del Món” dins de la MetLib 
Conference 2018 IFLA Sections on Metropolitan Libraries.   
 

13-18 maig 2018 
Belgrad (Sèrbia) 

IFLA 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Visita a la GSB de professionals de les biblioteques de Cali per 
conèixer el programa Bibliolab 

11 juny 2018 
Red de Bibliotecas públicas de Cali. Alcaldía de 
Santiago de Cali  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Assistència a la trobada international Federation of Library 
Associations (IFLA).   

17-18 juny 2018 
Copenhaguen 
(Dinamarca) 

IFLA  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Assistència al congrés “Transform Libraries, Transform 
Societies”. World Library and Information Congress – 84th IFLA 
General Conference and Assembly. 

24-30 agost 2018 
Kuala Lumpur 

(Malàisia) 
 

IFLA 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Visita a la GSB de professionals de les biblioteques de Medellín 
per conèixer el programa BiblioLab 

Setembre 2018 
Medellín (Colòmbia) 

Sistema de Bibliotecas públicas de Medellín. 
Alcaldía de Medellín 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Assistència a la Fiesta del Libro y la Cultura. 
8-13 setembre 2018            
Medellín (Colòmbia) 

Alcaldía de Medellín 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la quarta edició del festival Lisle Noir 2018.  
 

20-29 setembre 
2018 

Albi (França) 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Assistència a la reunió de treball del LIBER Architecture Group. 
14-17 octubre 2018 

Constança 
(Alemanya) 

LIBER Architecture Group. 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la Creative Ring Sum-It.  
 

22-25 octubre 2018 
Eindhoven 
(Holanda) 

 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Ponència a la jornada Médiathèque de l'Abbaye - Nelson 
Mandela.  
 

20-23 novembre 
2018                

Creteil (França) 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Visita a la GSB d’una participant del projecte europeu RUNIN 
(The Role of Universities in Innovation and Regional 
Development) per conèixer el programa BiblioLab 

20 novembre 2018 

Universitat Autònoma de Barcelona 
RUNIN – The Role of Universities in Innovation 
and Regional Development 
 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Exposició itinerant “Objectius de desenvolupament sostenible” 
de l’Associació per a les Nacions Unides a Catalunya a diferents 
biblioteques de la XBM.  gener- novembre 2018  
 

Gener- novembre 
2018      

Demarcació de 
Barcelona 

Ajuntaments de la demarcació 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Exposició itinerant “Fiscalitat i drets laborals” d’Oxfam-Intermon 
a diferents biblioteques de la XBM. Gener-novembre 2018 

Gener- novembre 
2018      

Demarcació de 
Barcelona 

Ajuntaments de la demarcació 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible. 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Jornada IFLA President’s Meeting per presentar el treball de la 
Gerència de Serveis de Biblioteques per alinear-se amb 
l’estratègia de la Diputació de Barcelona i de l’àmbit bibliotecari 
amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de la 
ONU-Agenda 2030. Es presentarà el document: “The Municipal 
Libraries Network Supporting Sustainable Development Goals”. 

19 març 2018 
Barcelona 

The International Federation of Library 
Associations and Institution (IFLA).  
Diputació de Barcelona 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Publicació de l’informe “La xarxa de Biblioteques Municipals 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” 

Març 2018  

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Participació d’una professional de la GSB al grup de treball 
“Bibliotecas y agenda 2030” 

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Gobierno de España 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Participació de Marta Cano a la jornada “La localització dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible: què han de saber 
els ens locals?” 

12 desembre 2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

 
  

https://www.diba.cat/en/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-la-xarxa-de-biblioteques-municipals-amb-els-objectius-de-desenvolupament-sostenib-1
https://www.diba.cat/en/web/biblioteques/publicacions-i-documents/detall/-/contingut/16060163/pd-la-xarxa-de-biblioteques-municipals-amb-els-objectius-de-desenvolupament-sostenib-1
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 

 
GERÈNCI

A 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR 

EXECUC
IÓ 

OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
de Comerç 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Desenvolupament de les accions vinculades al projecte 
COOP’ART (POCTEFA) del qual són socis: x   

  Gestió del projecte.  x   

  Elaboració d’un Pla de Comunicació.  x   
  Millora i posada en comú dels coneixements envers els 

mercats de l’artesania artística i turisme.  x   
  Desenvolupament del potencial econòmic, comercial i artístic 

de les empreses objectiu.      

  Acompanyament de les empreses de l’artesania artística cap 
la valorització dels seus productes en el mercat turístic 
sostenible.      

  Capitalització, transferència i continuïtat de les metodologies 
de treball.     

  Avaluació del projecte.      

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

- Incorporació d'una pregunta sobre comerç just a l'Enquesta 
sobre hàbits alimentaris i de compra administrada a una mostra 
de 8.000 persones. 

x 
  

- Col·laboració Universitària per al desenvolupament d’un 
programa de capacitació en comerç local dirigits a tècnics 
municipals (El Salvador –Universidad Matías Delgado / 
Catalunya- ESCODI). 

- 

En relació al projecte amb El Salvador es 
va facilitar la informació referent a la 
convocatòria de la Diputació a les dues 
universitats amb l'objectiu que valoressin 
la possibilitat de formular un projecte 
conjunt. 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Comerç  
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Gestió i execució del projecte COOP’ART concedit en el marc del 
Programa POCTEFA 

  

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Reunió Comitè de direcció projecte EFA 2019/16 Coop’Art 

20 i 21 de març 
de 2018. Martres 

Tolosane 
(França), 

14 socis projecte  
https://www.diba.cat/comerc/coop-art 
 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu  
 
i els propis del programa Coop’Art 

Incorporació d'una pregunta sobre comerç just a l'Enquesta sobre 
hàbits alimentaris i de compra administrada a una mostra de 8.000 
persones 

  

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

 

  

https://www.diba.cat/comerc/coop-art
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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Direcció de 
Serveis de 
Cooperació 
local 

2.1. Incidir en la formulació, el 
seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques 
sectorials de la Diputació de Barcelona 
per a incloure-hi la dimensió territorial 
del desenvolupament sostenible 

Participació en jornades/seminaris/formacions  per a presentar la 
Xarxa de Governs Locals com una bona pràctica de cooperació 
multinivell i de treball en xarxa al món local especificant en quina 
mesura contribueix a assolir algun/alguns dels objectius de 
desenvolupament sostenible. 

x 

Col·laboració en la visita d'estudi d'una 
delegació d'Sri Lanka i Brasil, organitzada 
per la DRI, amb la finalitat de conèixer 
l'aproximació a la presa de decisions i la 
prestació de serveis públics en l'àmbit 
local des la perspectiva de l'Agenda 2030 
i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i polítiques 
europees 

- Continuar gestionant les consultes formulades per altres ens 
locals europeus i regionals a través del Sistema IMI trametent-
les, si s’escau, a l’òrgan o administració competent per a 
resoldre-la. 

x S'ha seguit prestant assistència.  

- Participació en jornades/seminaris/formacions  per a presentar 
la Xarxa de Governs Locals com una bona pràctica de 
cooperació multinivell i de treball en xarxa al món local. 

x 

Participació, durant el primer trimestre de 
l'any, en reunions i trobades sobre la 
implementació de la finestreta única 
empresarial (FUE) al món local, 
organitzades per l'Oficina de Gestió 
Empresarial, del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. En aquestes trobades hi van 
participar membres de la Generalitat de 
Catalunya, d'altres diputacions catalanes, 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
i de l'Associació Catalana de Municipis. 
En el marc de les mateixes es va abordar 
el procés per a la implementació i 
desplegament de la FUE a l'àmbit local, 
així com qüestions connexes previstes a 
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels 
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. Aquest projecte, en 
raó de la seva vinculació amb la regulació 
de les activitats econòmiques, guarda 
relació amb la normativa nacional i 
europea en aquest àmbit material. Les 
dues trobades a les que es va participar 
van tenir lloc els dies 26/02/2018 i 
02/03/2018 a Barcelona. 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Direcció de Serveis de Cooperació Local  
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Participació a l'intercanvi triangular organitzat per la Diputació de 
Barcelona amb Sri Lanka i Brasil amb la finalitat de conèixer 
experiències i reflexionar entorn al policy-making en l’àmbit local, la 
participació ciutadana i la localització dels ODS. La directora de 
Serveis de Cooperació Local, en el marc d'aquest intercanvi, va 
realitzar una ponència en la qual va presentar el Pla Xarxa de 
Governs Locals com una eina de cooperació local que té com 
objectiu, entre d’altres, promoure l’equilibri territorial i garantir el 
benestar de la ciutadania. 

26/11/2018 
Diputació de Barcelona 
Representants procedents de Sri Lanka 
Representants procedents del Brasil 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania. 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

S’ha aprovat la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als 
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 
“Eixos prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat 
territorial”, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 27 de setembre de 2018. 

27/09/2018 
Diputació de Barcelona 
Ens locals 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona. 
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 

 
GERÈNCI

A 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR 

EXECUC
IÓ 

OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
de Cultura  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Reforçar el rol de la Gerència de Serveis de Cultura a la xarxa 
LIKE: presentar-se a les eleccions del Comitè de la xarxa el 
proper juny 2018 (París).  

x 
Ens vam presentar amb èxit. Formem part 
del Bureau de la Xarxa  

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu  

- Possible presentació a la convocatòria d’Europa Creativa 2018 
amb el projecte “Innovació en la cultura popular i tradicional”. 
Interès en identificar socis internacionals rellevants.  

x 
Presentat el Projecte TRAD-UP 
(11.12.2018) 

- Organització d’esdeveniments en el marc de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural.  

x Diversos esdeveniments. Adjuntem relació 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Cultura 
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Incorporació al Comittee (òrgan intermig de govern) i al Bureau 
(direcció) de la Xarxa LIKE. Assemblea electiva 

Juny 2018 
 

 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Conferència política de la Xarxa RICC. Presentació del projecte la 
“Mirada tàctil” i debat sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 

16 maig 2018  

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Dinamització, juntament amb la DRI, de la taula “Polítiques de 
protecció de la diversitat cultural” en el marc de l’Assemblea general 
d’ORU-Fogar 

Novembre 2018 
Rabat (Marroc) 

Direcció de Relacions Internacionals - DIBA 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Candidatura per formar part del Partenariat de Cultura i Patrimoni 
cultural en el marc de l’Agenda Urbana Europea 

 Direcció de Relacions Internacionals - DIBA 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Presentació projecte TRAD-UP al programa Europa Creativa, liderat 
per la gerència i amb la participació d’11 socis de 6 països diferents 

Desembre 2018 Direcció de Relacions Internacionals - DIBA 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Adhesió del Ple de la Diputació a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural   

3.4. Reforçar l’àmbit local com a espai 
per promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 

Jornada Cultura i Memòria I. Any Europeu del Patrimoni Cultural 

26 febrer 2018 
Espai 

Francesca 
Bonnemaison 

 

3.4. Reforçar l’àmbit local com a espai 
per promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Jornada Cultura i Memòria II – Entre el cànon i la censura. Any 
Europeu del Patrimoni Cultural 

21 juny 2018 
CCCB 

 

3.4. Reforçar l’àmbit local com a espai 
per promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 

Jornada Cultura i Memòria III – Capmany i Capmany. El compromís 
amb la cultura. Any Europeu del Patrimoni Cultural 

17, 26 i 29 de 
novembre de 
2018 – Espai 

Francesca 
Bonnemaison 

22 de novembre 
de 2018 – 

CCCB 

 

3.4. Reforçar l’àmbit local com a espai 
per promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR 

EXECUCIÓ
* 

OBSERVACIONS** 

Gerència 
de Serveis 
d'Educació 

1.3 Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
a contribuir a millorar l’equilibri 
territorial i el benestar de la ciutadania 

- Participació al Congrés “Service Design in Goverment” (un 
espai de referència internacional entre els dissenyadors de 
serveis públics), celebrat a Edimburg al març del 2018, 
presentant l’experiència d’anàlisi pel disseny del “Catàleg 
d’activitats de suport a la funció educativa de les famílies” de la 
Gerència. 

X 

  

- Impuls i organització de la 3a edició de la Menció “Ciutat 
Orientadora” (2018), a on s’identificaran experiències europees i 
comptarà amb representants europeus al jurat. 

X 
Es van identificar 3 experiències 
europees i de fet va sortir guanyadora la 
de la ciutat de Goteborg (Suècia) 

- Participació en la trobada de l’Associació europea d’Escoles de 
Segona Oportunitat celebrada a Bilbao al mes d’abril del 2018. 

X 
Es va establir contacte amb la ciutat de 
Matosinhos (Portugal), que vam visitar al 
mes de desembre 

2.1. Incidir en la formulació, el 
seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques 
sectorials de la Diputació de Barcelona 
per a incloure-hi la dimensió territorial 
del desenvolupament sostenible 

Incidir en l’agenda internacional de “Ciutats Educadores” amb la 
perspectiva de l’Educació a Temps Complet – Educació 360º 
impulsada per la Diputació de Barcelona (Congrés Internacional 
de l’Associació de Ciutats Educadores, al novembre del 2018, a 
Cascais) d’acord amb l’enfocament de l’Agenda 2030 i els ODS.  

- 

Aquesta acció no s'ha realitzat perquè 
s'ha optat per enfortir l'aliança i reforçar 
la participació de més municipis. Sí que 
s'han elaborat 4 informes internacionals 
de països que afronten l'educació a 
temps complet. 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques 
dels governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Esdevenir “ambaixador” de l’eina de lluita contra l’abandonament 
escolar prematur que promou el CEDEFOP. 

X 

Hem esdevingut "ambaixadors d'aquesta 
eina: hem participat en una sessió online 
i hem aportat una bona pràctica (Full de 
Ruta: orientació educativa a les escoles 
municipals de persones adultes) que 
serà incorporada a l'eina 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis d’Educació 
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Participació al Congrés “Service Design in Government”, presentant 
l’experiència d’anàlisi per al disseny del  “Catàleg d’activitats de 
suport a la funció educativa de les famílies” 

Març 2018 
Edimburg 
(Escòcia) 

We question our project 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Impuls i organització de la 3a edició de la Menció “Ciutat Orientadora” 
(2018), atorgada a la ciutat de Goteborg 

Novembre 2018 
Barcelona 

Educaweb 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la trobada de l’Associació europea d’Escoles de 
Segona Oportunitat  

Abril 2018 
Bilbao 

Asociación Española de Escuelas de Segunda 
Oportunidad 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Visita institucional a la ciutat de Matosinhos (Portugal). Ciutat que 
participa d’una experiència de descentralització educativa i que 
compta a una escola de segona oportunitat capdavantera a Europa 
en la lluita contra l’abandonament escolar prematur 

10 i 11 de 
desembre del 

2018 – 
Matosinhos 
(Portugal) 

Municipalitat de Matosinhos i Escola de Segona 
Oportunitat de Matosinhos  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat 
i la capitalització del coneixement i les 
bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees 
en l'àmbit europeu 

Col·laboració amb el CEDEFOP com a “ambaixador” de l’eina de 
lluita contra l’abandonament escolar prematur.  

Des del maig 
del 2018 

CEDEFOP (Centre Europeu per al 
Desenvolupament de la Formació Professional) 

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat 
i la capitalització del coneixement i les 
bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees 
en l'àmbit europeu 

El projecte “Full de Ruta: orientació a les escoles municipals de 
persones adultes” com a bona pràctica de l’eina de lluita contra 
l’abandonament escolar prematur del CEDEFOP 

Des del 
desembre del 

2018 

CEDEFOP (Centre Europeu per al 
Desenvolupament de la Formació Professional) 

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat 
i la capitalització del coneixement i les 
bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees 
en l'àmbit europeu 

Participació en el projecte europeu KEYWAY en el marc del programa 
Erasmus+ centrat en la definició d’indicadors i metodologies per a 
mesurar i posar en valor l’impacte dels serveis d’orientació 

Des del 2017 – 
fins l’agost del 

2018 

DEP Institut, Centro Study Pluverisum (Siena, 
Itàlia), Universitat de Heidelberg (Alemanya) i 
ISON Phycometrica (Atenes, Grècia) 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals 
europeus en iniciatives d'interès mutu, 
fomentant la participació activa de la 
ciutadania 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS D’EQUIPAMENTS, INFRAESTRUCTURA URBANA I PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència de 
Serveis 
d'Equipaments, 
Infraestructures 
urbanes i 
Patrimoni 
arquitectònic  

2.1. Incidir en la formulació, el 
seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques 
sectorials de la Diputació de Barcelona 
per a incloure-hi la dimensió territorial 
del desenvolupament sostenible 

- Incloure determinades Agendes Internacionals en els productes 
desenvolupats com a suport als municipis. 

x 
El 2,19% dels treballs contractats pel 
SEEP s’alineen amb les agendes 
internacionals. 

- Incloure les Agendes Internacionals a través de la formació i 
publicacions que realitza la Gerència. 

x 
Un 6% de les formacions organitzades pel 
SEEP estaven alineades amb les agendes 
internacionals. 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques 
dels governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Participar i assistir en fòrums internacionals de planificació 
d’equipaments, espai públic, planificació territorial, infraestructura 
urbana, sistemes d’informació geogràfica (SIG) i cartografia i 
patrimoni arquitectònic. 

x 

S'han presentat 9 ponències a jornades 
internacionals i l'equip tècnic de la 
Gerència ha assistit a nombroses 
jornades d'àmbit internacional com la 
Conferència INSPIRE 2018, IX Jornadas 
Ibéricas de Infraestructuras de Datos 
Espaciales (JIIDE), FME World Tour 
Barcelona. També han participat a la 
Xarxa europea SITMUN (secretariat 
executiu) i a l'ILAF  OGC (Open 
Geospatial Consortium). 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de serveis d’Equipaments, Infraestructura urbana i Patrimoni arquitectònic 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Incorporació de l’Agenda 2030 i l’assoliment dels ODS als treballs 
contractats:  

- Delimitació d'urbanitzacions, nuclis de població, edificis i 
instal·lacions (ODS 9 i 9c) 

- Elaboració o actualització de la cartografia topogràfica 
urbana digital 3D E = 1:1.000 (ODS 9 i 9c) 

- Gestió de la informació geogràfica local - Plataforma 
SITMUN (ODS 9 i 9c) 

 Oficina de Cartografia i SIG Local 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Incorporació de l’Agenda 2030 i l’assoliment dels ODS als treballs 
contractats:  

- Projectes d'urbanització en urbanitzacions amb dèficits 
(ODS 6.2., 6.3., 11 i 11.1.) 

- Estudis d'optimització energètica d'equipaments -Estudis 
d'equipaments i espai públic (ODS 7.2. i 7.3.) 

- Estudis d'usos temporals d'espais buits - Estudis 
d'equipaments i espai públic (ODS 11) 

- Planificació i millora del verd urbà: Pla director del verd urbà, 
Estudis del verd urbà i Projectes de verd urbà (ODS 11, 
11.7., 15 i 15.9.) 

- Plans directors d'equipaments i espai públic: Pla director 
d'equipaments, Pla director de l'espai públic i  Pla inicial de 
manteniment (ODS 7.2., 7.3., 11 i 11.3.) 

- Projectes d'equipaments i espai públic: Avantprojectes, 
Projectes bàsics, executius i projectes d'urbanització, 
Projectes nZeb i Assessorament contractació (ODS 7.2., 
7.3., 11 i 11.3.) 

 SEEP (Servei d’Equipaments i Espai públic) 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Ponència a la II Jornada sobre Entorn urbà i Salut 
 
 

14 novembre 
2018 

Barcelona 

SEEP (Servei d’Equipaments i Espai públic) 
Servei de Salut Pública  
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats 
Servei de Convivència, Diversitat i Participació 
Ciutadana 
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Participació a la European Week of Cities and Regions 2018 
8-11 octubre 

2018 

SEEP (Servei d’Equipaments i Espai públic) 
Comitè de les Regions 
 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Participació a l’Smart City Expo Congress 
14-16 

novembre 2018 
SEEP (Servei d’Equipaments i Espai públic) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació al Congrés Rebuil 
26-28 setembre 

2018 
SEEP (Servei d’Equipaments i Espai públic) 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació a la jornada “Els nous reptes de les ciutats globals”  
27-28 setembre 

2018 
 

Fundació CIDOB 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPAIS NATURALS 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
d'Espais 
naturals 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

Recuperació i impuls de l’activitat en cooperació, principalment 
amb Amèrica Llatina. 

- 

  

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

- Gestió dels fons FEDER o FEADER en dos àmbits: la gestió 
d’espais naturals protegits (gestió directa dels recursos) i la 
protecció, millora i restauració de la infraestructura verda local 
(gestió final dels recursos per part dels municipis). 

- 

  

- Participació en projectes de la Federació Europarc. x 

S'ha participat en l'Assemblea i el 
Congrés anual de la Federació, que va 
tenir lloc el mes de setembre a Escòcia, 
on es va coordinar un dels workshops. 
Així mateix, es continua formant part del 
grup de treball "Salut i Àrees Protegides", 
que ha elaborat diversos documents 
temàtics i ha mantingut diverses reunions 
tant presencials com telemàtiques. 
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

- Capitalització del LIFE Tritó del Montseny. x 

S'han iniciat les següents accions: - 
redaccció del Pla de conservació del tritó 
del monttseny i establir zones de protecció 
- Promoure la gestió preventiva, millorar la 
vigilància i incrementar la cria en captivitat 
per fer repoblacions d’aquest amfibi - 
redacció de projectes i  execució d'obres 
per restaurar el bosc de ribera autòcton, 
reduir l’aigua extreta dels torrents, millorar 
la depuració de les aigües residuals i 
promoure l’ús d’aigües pluvials - promoure 
la col·laboració entre científics i gestors 
del medi natural - fer el seguiment del 
projecte tritó del Montseny i les accions 
realitzades durant el projecte - promoure 
la comunicació i sensibilització del 
projecte a l’àmbit local mitjançant material 
divulgatiu, l’entorn digital i les xarxes 
socials. 

- Potenciació dels agermanaments existents amb parcs 
europeus. 

x 
Visita d'una delegació del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre al Parc del 
Garraf 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals  
     

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Desenvolupament Life Tritó Montseny 
LIFE15 NAT/ES/000757 (Octubre 2016 – Desembre 2020) 

Continu al llarg 
del 2018. PN-
RB Montseny, 

Centres de Cria 
del Tritó del 

Montseny i Zoo 
de Barcelona. 

Participen com a socis del projecte: Diputació de 
Barcelona (soci coordinador) i 4 socis més: 
Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, a 
través de Forestal Catalana SA i de la Subdirecció 
General de biodiversitat dins de la Direcció 
General de Polítiques Ambientals, del 
Departament de territori i sostenibilitat, i el Zoo de 
Barcelona. Pel què fa als actors involucrats en el 
projecte, trobem propietaris forestals de l’àmbit del 
PN-RB Montseny, junt amb altres actors que 
intervenen sobre els hàbitats de ribera, com son 
empreses vinculades a l’ explotació forestal i 
personal del PN-RB Montseny . Un altre grup 
d’actors és la població local, els visitants del parc 
natural, i dels centres de cria del tritó del 
Montseny, així com la comunitat científica 

L'objectiu principal del Life Tritó 
Montseny és millorar l'estat 
de conservació del tritó del Montseny i el 
seu hàbitat de ribera 

http://territori.gencat.cat/ca/inici
http://territori.gencat.cat/ca/inici
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Desenvolupament Life Montserrat 
LIFE13 BIO/ES/000094 
(Juliol 2014 – Juny 2020) 

Continu al llarg 
del 2018. 

Municipis a 
l’entorn de la 
Muntanya de 
Montserrat. 

 

Participen com a socis del projecte: Diputació de 
Barcelona (soci coordinador), i 4 socis més: 
Fundació Catalunya La Pedrera, Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, Associació de 
Propietaris Entorns de Montserrat, i la Generalitat 
de Catalunya a través del Cos de Bombers de la 
Conselleria d’Interior, i Direcció General 
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de la 
Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 
Els actors involucrats són, l’Associació de 
ramaders de Montserrat, els ramaders de la zona, 
els propietaris forestals, l’Escola de Pastors de 
Catalunya, la comunitat científica, i altres 
institucions que treballen en el silvopastoralisme i 
la biodiversitat o amb experiència en forestals, 
com el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) i el Centre de Ciències 
Forestals de Catalunya (CTFC). 

Els objectius principals són: 
1 Desenvolupament d’un conjunt de 
mesures de gestió dels ecosistemes per 
incrementar la resiliència i l’estabilitat 
dels boscos davant dels incendis i 
millorar la prevenció de grans incendis a 
la Muntanya de Montserrat i voltants. 
2 La contribució a la conservació i a la 
millora de la biodiversitat a l’àrea de 
Montserrat, amb hàbitats i espècies de 
gran valor per a la conservació incloses a 
les Directives d’Aus i d’Hàbitats.  
3 La conservació de la biodiversitat 
augmentant la connectivitat a través de la 
creació d’un mosaic de matollars, prats 
naturals i boscos que enllaçarà dos 
espais Natura 2000. 

Desenvolupament Projecte BID-REX, Interreg Europe  (Abril 2016-
Març 2021) 

Diverses dates 
2018. 

Barcelona. 

9 socis europeus, liderats pel Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (també participa la 
Generalitat de Catalunya). La Gerència d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona participa 
com a membre del Grup d’Actors Locals, 
conjuntament amb altres administracions 
públiques, actors privats i del tercer sector 
ambiental. En aquest marc, s’ha participat al llarg 
del 2018 en diverses reunions (una d’elles a 
Norwich, Anglaterra i la resta a Barcelona) per tal 
d’avançar tant en el desenvolupament del projecte 
com en els objectius específics del pol català. El 
projecte SITxell de la Gerència d’Espais Naturals 
ha estat escollit com una de les bones pràctiques 
que difon el projecte. 

El projecte té dos objectius principals: 

- Millorar la utilització de la informació 
sobre biodiversitat en la presa de 
decisions. 

- Augmentar l’impacte de les 
polítiques de desenvolupament 
regional en la conservació del 
patrimoni natural europeu.  
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Desenvolupament Projecte CERES, Interreg V Sudoe 

Febrer 2018-
Gener 2021. 
Barcelona, 
Norwich. 

10 socis europeus, liderats pel centre GEIE 
FORESPIR de França. La Gerència d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona participa 
com a membre expert en el Comitè de Seguiment 
del projecte. Com a tal va participar en la primera 
reunió que es va celebrar a Barcelona el mes de 
novembre de 2018. 

L’objectiu general és la col·laboració de 
científics i gestors per al 
desenvolupament de projectes pilot per a 
l’establiment de xarxes de connectivitat 
ecològica, per tal de millorar els hàbitats 
forestals i de riberes de rius. 

Desenvolupament Projecte GRETA, ESPON 2020 (Setembre 2017 – 
Març 2019) 

15 de novembre 
de 2018. 

Barcelona. 

Projecte finançat per la Xarxa de Seguiment 
Europeu del Desenvolupament i la Cohesió 
Territorial (ESPON), encarregat a cinc centes de 
recerca i consultores especialitzades. La Gerència 
d’Espais Naturals va ser convidada com a 
membre expert en el Grup Assessor del projecte 
en la reunió que va tenir lloc a Barcelona el mes 
de novembre de 2018. 

L’objectiu principal del projecte és el 
desenvolupament de programes, 
instruments i indicadors de seguiment 
que facilitin el desenvolupament de la 
infraestructura verda com a element que 
afavoreix el desenvolupament i l’equilibri 
territorials. 

Desenvolupament  Projecte Naturvation, H2020 / Projecte ENABLE, 
Biodiversa. (2017-2021) 

Diverses dates 
al llarg del 2018. 

Barcelona. 

En el projecte Naturvation participen 14 
institucions europees de recerca, mentre que la 
xarxa Biodiversa, responsable del projecte 
Enable, està formada per 39 socis de 25 països. 
Ambdós projectes comparteixen els Grups 
d’Actors Locals, en els quals participa la Gerència 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
En aquest marc s’ha assistit i participat com a 
ponents en les diverses reunions que han tingut 
lloc a Barcelona al llarg de l’any 2018. 

L’objectiu és afavorir el desenvolupament 
de la infraestructura verda i blava, als 
països de la UE, especialment en àrees 
urbanes i periurbanes. 

Desenvolupament del Projecte Ground Truth 2.0, H2020 
Diverses dates 

al llarg del 2018. 
Barcelona. 

La Gerència és membre del Grup d’Actors Locals 
que desenvolupen un cas d’estudi a Catalunya i 
s’ha participat en diverses reunions durant l’any 
per posar-lo en marxa. 

Aplicació de la ciència ciutadana per a 
l’estudi i seguiment del patrimoni natural 
amb l’objectiu de millorar l’estat de 
coneixement i aplicar-lo a la presa de 
decisions per a la conservació. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Accions en el marc de la Federació EUROPARC 

Diverses 
accions 

continuades el 
2018. 

Barcelona, 
Escòcia, 

Finlàndia. 

La Gerència és membre de la Federació des de 
l’any 1980 i participa activament tant en les 
actuacions generals (Assemblea, congrés de la 
Federació) com les reunions i accions de grups de 
treball específics, com el de “Salut i Espais 
Naturals”. 

Federació de Parcs Nacionals i Naturals 
d’Europa. Difusió, intercanvi, formació i 
treball en xarxa per a l’enfortiment de les 
àrees protegides europees. 

Accions en el marc dels agermanaments dins la Xarxa de Parcs 
Naturals 

Octubre 2018. 
Parc del Garraf. 

Diversos espais naturals protegits tenen 
agermanaments amb altres parcs, generalment 
europeus, però també de la resta del món. En 
concret, l’any 2018 hi ha hagut una visita de 
l’equip del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
(Itàlia) al Parc del Garraf. 

Els objectius dels agermanaments són el 
treball en xarxa a través de l’intercanvi 
d’informació, les estades tècniques i el 
desenvolupament de projectes conjunts. 

Visita d’estudi de delegació de Xipre  

25 d’octubre de 
2018. 

Barcelona+Parc 
Natural de 
Montserrat 

Recepció d’una visita d’estudi de Xipre per 
conèixer l’experiència de la Diputació en la gestió 
de projectes LIFE + visita al Parc Natural de 
Montserrat per conèixer amb major detall el 
Projecte LIFE Montserrat. 

L’objectiu de la visita era conèixer 
l’experiència de la Diputació de 
Barcelona en la presentació i gestió de 
projectes LIFE. 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPORTS 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
d'Esports 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes globals 

Suport a l’organització d’esdeveniments esportius i campionats 
de caràcter internacional. 

x 

35 esdeveniments dels quals cal destacar 
Volta Ciclista a Catalunya, Special 
Olympics (jocs internacionals de 
disminuïts psíquics), treballs de 
candidatura dels Jocs d’Hivern Pirineus-
Barcelona, CPISRA World Games (jocs 
mundials de paralítics cerebrals), la 
Granollers CUP (torneig internacional de 
promoció de l'handbol). 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Suport als municipis per a la presentació de candidatures i 
l’organització d’activitats destinades al reconeixement de Ciutat 
Europea de l’Esport. 

x 
Sant Cugat del Vallès ciutat europea de 
l'Esport 2018 i candidatura d'Igualada com 
a ciutat europea de l'Esport 2019 

3.3 Impulsar la cooperació entre els ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

- Participació en jornades formatives i informatives sobre 
projectes  internacionals de l’àmbit esportiu 

x 

Ajuts europeus a projectes esportius: 
Museu Melcior Colet, Barcelona 6 de març 
2018, sessió organitzada conjuntament 
amb la Secretaria General de l'Esport 

- Difusió d’accions de sensibilització sobre els beneficis de 
l’esport: Dia Mundial Activitat Física, Setmana Europea Esport 

x 

Caminada i cursa del personal de la DB 
celebrada a la Torre Marimon el 30 de 
setembre, activitat inclosa dins la 
Setmana Europea de l'Esport (del 23 al 30 
de setembre), impulsada per la Comissió 
Europea 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de serveis d’Esports 
  

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Assistència a la Jornada “Info day Sport” 
30 gener 2018 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Assistència als Jocs Olímpics d’Hivern 2018 
 

9-25 febrer 2018 
Pyeongchang 

(Corea del Sud) 
Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Presentació del classificatori de piragüisme dels Jocs Olímpics de la 
Joventut de Buenos Aires 2018 

26 març 2018 
Castelldefels 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Reunions del Comité Territorial dels World Roller Games 
30 maig 2018 

Barcelona 
Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Jocs del Mediterrani 2018 
22 juny a l’1 
juliol 2018 
Tarragona 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Suport als Campionats d’Europa de Waterpolo 
14-28 juliol 2018 

Barcelona 
Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Assistència a l’HSBC World Tour de Bàdminton 
29 agost al 2 

setembre 2018 
Barcelona 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Assistència al Congrés Smart Cities Sport Summit 

29 al 31 octubre 
2018 

Lausanne 
(Suïssa) 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Reunions de la Comissió delegada dels Jocs Olímpics d’Hivern 
Pirineus-Barcelona 

8 novembre i 18 
desembre 2018 

Barcelona 
Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Suport de les diputacions catalanes a la candidatura olímpica 
Pirineus-Barcelona 

5 desembre 
2018 

Lausanne 
(Suïssa) 

Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 

Suport al Circuit de Barcelona-Catalunya Anual Esports DIBA i altres 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per 
a posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la 
resta d'agendes global 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Direcció de 
Serveis de 
Formació 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania  

- Promoure la recerca i la generació de coneixement sobre el 
posicionament internacional dels governs locals en matèria de 
formació i gestió del coneixement mitjançant l’elaboració 
d’estudis, publicacions, materials de síntesi i el seguiment de les 
tendències globals i els reptes internacionals.  

- 

  

- Apostar per l’excel·lència de les experiències de formació i de 
gestió del coneixement dels ens locals i de les polítiques 
sectorials de la Diputació a través de la identificació i 
l’assessorament de candidatures per a premis d’àmbit europeu i 
internacional. 

- 

  

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

- Capitalitzar les experiències de formació i gestió del 
coneixement dels ens locals i de les àrees de la corporació en 
l’àmbit europeu a través d’una millor sistematització de la 
informació i de canals de comunicació renovats. L’objectiu seria 
disposar d’un repositori d’aquestes ‘best practices’ i classificar-les 
amb uns ítems comuns que permetessin la seva difusió i 
actualització periòdica. 

- 

  

- Promoure la presència dels ens locals i les polítiques de 
formació i gestió del coneixement de la Diputació en l’àmbit 
europeu amb accions d’intercanvi d’experiències d aprenentatges 
d’àmbit europeu. L’objectiu seria presentar en diferents jornades 
o trobades professionals les experiències de diferents ens locals 
amb l’objectiu de compartir i gestionar el coneixement dels 
professionals de l’àmbit. 

- 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència de 
serveis 
d'Habitatge, 
Urbanisme i 
Activitats 

1.1. Identificar oportunitats 
d’especialització i innovació en sectors 
existents o emergents, i traslladar-les als 
ens locals de la demarcació 

- Participar i promoure la presència dels ens locals en accions 
d’intercanvi d’experiències i aprenentatges en el marc de xarxes 
especialitzades  

- Sense accions realitzades 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania  

- Presentar iniciatives en fòrums o premis internacionals. - 
  
Sense accions realitzades 

- Rebre delegacions estrangeres. - 

2.1 Incidir en la formulació, el seguiment i 
la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi la 
dimensió territorial del desenvolupament 
sostenible 

- Participar en la redacció de l’Agenda urbana espanyola x 

- "Retorno sobre el documento “La 
Agenda Urbana Española” versión 
resumen 1.0 de 20 marzo de 2018" 
- Assistència a les “PRIMERAS 
JORNADAS DE URBANISMO: LA 
AGENDA LOCAL URBANA” (Madrid) 
- Assistència a la “3a Reunió del Grup de 
Treball d’EE.LL. de l’Agenda Urbana 
Espanyola” 
- Participació al “Seminario Agenda 
Urbana Española” (Santander) 

- Agenda 2030: Localització ODS x 

 - Participació en el Taller “Ciutats 
intermèdies: escala urbana reconeguda 
en la governança global” 
- “Localització dels ODS en els àmbits de 
treball de la GSHUA” 
- CGLU. “Informe Cap a la localització 
dels ODS”. Referència al SIDH com 
exemple d’experiència local de localització 
dels ODS  
- Participació en el “Smart City expo 
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Congress 2018”. Exposició del GIA i de 
l’”Entorn Urbà i Salut” 
- Participació en II Jornada “Entorn Urbà i 
Salut”. El model de ciutat com a eina de 
salut 

- Promoure bones pràctiques de la GSHUA. -   

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

- Presentar projectes  a convocatòries europees (d’ens locals o 
de la GSHUA). 

x 

- Interreg SUDOE: Candidatura 
RISKCOAST  
- UIA 2018: Projecte “YES WE RENT”  
- UIA 2018: Projecte “BLOCS FLORIDA - 
HABITATGE COMPROMÍS SOCIAL” 
- UIA 2018: Projecte “ReCOOPhoUSE _ 
REconversion to COOPerative HOusing of 
grant of USE”  
- URBACT 2018: Projecte TECH 
REVOLUTION (ReBoot). Assessorament 
a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
- UIA 2018: Projecte “AIRENET (Air 
Improvement Reducing Emissions with a 
Networking Enrollment of Town) 
- HORIZON 2020: Projecte VULNERA 
(Participació com a Beneficiary partner) 
Preparació candidatura convocatòria 2019 
- Participació en la setmana europea de 
les ciutats i les regions (EWRC) 
- Difusió de convocatòries europees en 
l’àmbit de treball de la GSHUA, entre els 
ens locals 
- ENHR: Article conclusions jornada 
gentrificació 

- Crear un espai (plataforma) per a facilitar l’accés dels ens locals 
al suport multisectorial dels departaments de la DiBa en matèria 
de projectes europeus per a temes urbans. 

-   
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

3.4. Reforçar l'àmbit local com a espai per 
a 
promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 

- Nre. de publicacions especialitzades difoses per la Diputació x 

Notícia al Newsletter de l’ European 
Network Housing Research. Setembre 
2018: ”Conference on gentrification, tourist 
pressure and rental bubble” 

  
- Nre. d'accions de sensibilització dels ens locals sobre les 
relacions 

x 
Difusió de convocatòries europees en 
l’àmbit de treball  de la GSHUA, entre els 
ens locals 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 

 

   Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Interreg SUDOE: Candidatura RISKCOAST (Participació com soci 
associat). Pendent resolució convocatòria 
 

07/09/2018 
Barcelona 

Leader: Centre Tecnològic de telecomunicacions 
de Catalunya (CTTC ) 
GSHUA: soci associat (Oficina d’Activitats) 

OE 3.3 Impulsar la cooperació entre els 
ens locals europeus en iniciatives 
d’interès mutu, fomentant la participació 
activa de la ciutadania. 

UIA 2018: Projecte “YES WE RENT” (Participació com a partner) 
Projecte Beneficiari de la Convocatòria 2018 

10/10/2018 
Barcelona 

Leader: Ajuntament de Mataró.  
Partner: GSHUA (Oficina d’Habitatge) 

UIA 2018: Projecte “BLOCS FLORIDA - HABITATGE COMPROMÍS 
SOCIAL” (Participació com wider stakeholder) Projecte no seleccionat
   

10/10/2018 
Barcelona 

Leader: Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat 
(Oficina d’Habitatge) 

UIA 2018: Projecte “ReCOOPhoUSE _ REconversion to 
COOPerative HOusing of grant of USE” (Participació com wider 
stakeholder) Projecte no seleccionat  

10/10/2018 
Barcelona 

Leader: Ajuntament de Sabadell (Oficina 
d’Habitatge) 

UIA 2018: Projecte “AIRENET (Air Improvement Reducing Emissions 
with a Networking Enrollment of Town). Participació com partner amb 
GMA. Projecte no seleccionat 

10/10/2018 
Barcelona 

Leader. Ajuntament de Granollers. 
Partner: GMA +GSHUA (Oficina d’Activitats) 

URBACT 2018: Projecte TECH REVOLUTION (ReBoot). 
Assessorament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) 
Projecte Beneficiari de la Convocatòria 2018 

04/04/2018 
Leader: Barnsley (UK).  
Partner: Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES) 
(Servei d’Urbanisme) 

URBACT 2019: Projecte Urbanisme i Salut. 
Assessorament a l’Ajuntament de Vic 
Preparació candidatura convocatòria 2019 

17/04/2019 
Leader: Ajuntament de Vic (Servei d’Urbanisme) 

HORITZON 2020: Projecte VULNERA (Participació com a Beneficiary 
partner) Preparació candidatura convocatòria 2019 

14/03/2019 

Leader: Departament d’Urbanisme i Ordenació del 
Territori, UPC - Escola d’Arquitectura de 
Barcelona (UPC) 
Partners: Czech Technical University in Prague 
(Czeck Republic), University of the Aegean 
Athens (Greece),  Lisbon School of Architecture 
(University of Lisbon, Portugal), AVITEM and 
Euromediterranee cooperation (Marseille), GIP 
agence francaise pour des villes et territoires 
mediterraneens durables, SMoG Research Group 
CHALMERS, UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 
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   Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Gothenburg (Sweden), Universita degli Studi di 
Napoli Federico II (Italy), Technische Universitat 
Berlin (Germany , Area Metropolitana de 
Barcelona, GSHUA (Servei d’Urbanisme) 

Assistència a les ‘XXII Jornades de la UE: El desenvolupament 
urbà sostenible en les agendes globals i les iniciatives europees 
per a ens locals’ 

31/01/2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 
GSHUA (Servei d’Urbanisme, Oficina d’Habitatge, 
Oficina d’Activitats) 

Assistència al “Taller de preparació de projectes europeus” 26/04/2018; 
03/05/2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 
GSHUA (Servei d’Urbanisme, Oficina d’Habitatge, 
Oficina d’Activitats) 

Assistència Jornada Informativa Programa Anual 2018 de 
Protección Civil UE 

8/02/2018 
Rivas-

Vaciamadrid 
(Madrid) 

Escuela Nacional de Protección Civil 
GSHUA (Oficina d’Activitats) 

Participació en la setmana europea de les ciutats i les regions 
(EWRC) 

8-11 Octubre 
2018 

Brussel·les 

GSHUA (Oficina d’Habitatge) 

Publicació: PAISAJE TRANSVERSAL “Planificació urbana integral. 
Els aprenentatges que es poden extreure d’Europa” 
Treball en curs.  
 

1/10/2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 
Direcció de Relacions Internacionals (Oficina 
d’Europa) 
GSHUA (Servei d’Urbanisme) OE 3.4 Reforçar l'àmbit local com a espai 

per a promoure la implicació i la 
corresponsabilitat de la ciutadania amb el 
projecte europeu 

ENHR: Notícia al Newsletter de l’European Network Housing 
Research. Setembre 2018: ”Conference on gentrification, tourist 
pressure and rental bubble” 
http://enhr.net/documents/Nl18-3.pdf 

01/09/2018 
Delft (The 

Netherlands) 

GSHUA (Oficina d’Habitatge) 

Difusió de convocatòries europees en l’àmbit de treball  de la 
GSHUA, entre els ens locals 

2018 
Barcelona 

GSHUA (Oficina d’Habitatge) 

Agenda 2030: Assistència al “Taller d’Introducció als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)” 

07/03/2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 
GSHUA 

OE 2.1 Incidir en la formulació, el 
seguiment i la localització de les agendes 
globals. 

Agenda 2030: Assistència a la jornada “La localització dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible: què han de saber els ens locals” 

12/12/2018 
Barcelona 

Diputació de Barcelona 
GSHUA 
 

Agenda 2030: Participació en el Taller “Ciutats intermèdies: escala 
urbana reconeguda en la governança global” 

06/12/2018 
Barcelona 

CIDOB  
Diputació de Barcelona 
GSHUA 
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   Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 
Agenda 2030: “Localització dels ODS en els àmbits de treball de la 
GSHUA” 

30/05/2018 
Barcelona 

GSHUA 

Agenda 2030: CGLU. “Informe Cap a la localització dels ODS”. 
Referència al SIDH com exemple d’experiència local de localització 
dels ODS (pg 52) 
https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Towards_the_Localization
_of_the_SDGs.pdf 

24/07/2018 
Barcelona 

CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) 

Agenda 2030: Participació en el “Smart City expo Congress 2018”. 
Exposició del GIA i de l’”Entorn Urbà i Salut” 

13-15/11/2018 
Barcelona 

Fira de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
GSHUA (Oficina d’Activitats i Oficina d’Habitatge) 

Agenda 2030: Participació en II Jornada “Entorn Urbà i Salut”. El 
model de ciutat com a eina de salut 

14/11/2018 
Barcelona 

Institut de Salut Global Barcelona 
Diputació de Barcelona 
GSHUA  
Gerència de Serveis de Salut pública i Consum 
Gerència de serveis d’Igualtat i Ciutadania 
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

Agenda Urbana Española: "Retorno sobre el documento“ La 
Agenda Urbana Española” versión resumen 1.0 de 20 marzo de 
2018"  

04/07/2018 
Barcelona 

FEMP 
Ministerio d Fomento 
Administració Local 
GSHUA (Servei d’Urbanisme i Oficina 
d’Habitatge) 

Agenda Urbana Española: Assistència a les “Primeras jornadas de 
urbanismo: la agenda local urbana”  

04-05/10/2018 
Madrid 

Instituto Nacional de Administración Pública 
GSHUA 

Agenda Urbana Española: Assistència a la “3a Reunió del Grup de 
Treball d’EE.LL. de l’Agenda Urbana Espanyola” 18/10/2018 

Madrid 

FEMP 
Ministerio de Fomento 
Administració Local 
GSHUA 

Agenda Urbana Española: Participació al “Seminario Agenda 
Urbana Española”  

19/11/2018 
Santander 

FEMP 
Ministerio d Fomento 
Administració Local 
GSHUA  
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’IGUALTAT I CIUTADANIA 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

- Participar en projectes europeus. x 

"- Recolzament a l’entitat SURT en un 
projecte presentat a la convocatòria del 
programa Drets, Igualtat i Ciutadania de la 
Unió Europea REC. El projecte està 
adreçat a l’empoderament de les dones 
supervivents de violència per a esdevenir 
agents protagonistes en la prevenció 
d’aquestes. 
 
"- Així mateix, l’ODLGTBI és partner 
associat del projecte REC-RDAP-VICT-
AG-2016 Action grants to promote the 
access to justice and support of victims of 
gender-based violence and the treatment 
of perpetrators “Look Wide" dirigit a 
desenvolupar un mètode de treball per 
donar suport a les víctimes LGTBI de la 
violència de gènere integrant la diversitat 
sexual i de gènere, coordinat per l’entitat 
Surt. 
 
"- També s’ha donat recolzament a la 
Jornada "Construïm el futur d'Europa amb 
mirada feminista" del dia 3/12/2018 
organitzada per la Fundació Aroa i 
EUROLOCAL i que va ser el punt de 
partida de la primera campanya 
d'incidència a les eleccions europees 
2019 amb mirada feminista (Fem_EU | 
Feminist Europe). 
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

- Organització del Seminari professional 
de polítiques de joventut. Eines i 
estratègies per a la sol·licitud d’un 
projecte Erasmus + (setembre)  
- En execució, projecte «IMPACT of 
entrepreneurship programs in young 
entrepreneurs’ skills 

  x 
Interès de Greater Manchester (Regne 
Unit) en el projecte de pressupostos 
participatius. Intercanvi d'informació. 

- Difondre informació entre els ens locals sobre oportunitats de 
finançament europeu. 

x 

"- Difusió via comunitat virtual.                                                                                                            
- Cada divendres es publiquen les 
convocatòries disponibles del programa 
Erasmus+ i formacions SALTO a través 
de la comunitat virtual de professionals, el 
perfil Facebook i twitter 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

- Participar en iniciatives d’àmbit internacional que donin a 
conèixer els projectes de la gerència: 

- 
  

Urbanas (CGLU, Madrid 5-8 novembre) la Guia per implantar “El 
servei per la no discriminació i la igualtat de tracte” 

- 
  

Democràcia participativa (OIDP Barcelona 26-28 novembre). 
x 

  

alguna experiència en el Foro de Ciutat pels Drets Humans i la 
Migració (Barcelona 10-11 de desembre). 

- 
  

- Organitzar jornades d’àmbit europeu i internacional amb 
participació d’experiències d’altres països i en les que es 
presentin els projectes de la gerència. Jornada. Els pressupostos 
participatius al mon local (Barcelona 21 de febrer). 

x 
Jornada sobre pressupostos participatius 
(21 de febrer de 2019) 
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GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

- Organitzar visites d’estudi per conèixer o donar a conèixer les 
temàtiques de treball de la gerència. 

x 
  

- Col·laborar en el marc del projecte “Reforç de la Democràcia 
participativa al Marroc” en l’organització d’intercanvi 
d’experiències i coneixement de bones pràctiques a la delegació 
Marroquina. (1-7 de juliol). 

x 

JORNADA “L’acció de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la participació 
ciutadana  i les polítiques d’igualtat” 
3/07/2018 adreçada a càrrecs electes de 
la regió de Marraqueix- Safi on 
L’ODLGTBI ha presentat les seves línies 
de treball en matèria de gènere i violència 
masclista a les persones del Marroc 

  

 Organització i participació en l’intercanvi 
Moçambic-Senegal-Catalunya entorn les 
violències masclistes els dies 12 i 13 de 
novembre de 2018 . 

  

Intercanvi d’experiències de la 
Mancomunitat Trinacional Fronteriza Rio 
Lempa (El Salvador, Guatemala i 
Honduras) on s’ha abordat el 
desplegament de les polítiques de gènere 
mitjançant els projectes de 
desenvolupament econòmic local.  

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de serveis d’Igualtat i Ciutadania 
    

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

JORNADA “L’acció de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
participació ciutadana  i les polítiques d’igualtat” adreçada a càrrecs 
electes de la regió de Marraqueix- Safi on L’ODLGTBI ha presentat les 
seves línies de treball en matèria de gènere i violència masclista a les 
persones del Marroc. 

3/07/2018 
Pati Manning 

Oficina Cooperació al Desenvolupament 
Oficina Dones i LGTBI 
Participació 
Càrrecs electes de la regió de Marraqueix- 
Safi 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 
 

Organització i participació en l’intercanvi Moçambic-Senegal-
Catalunya entorn les violències masclistes els dies  
 

12 i 13/11/2018 
Bonnemaison i 

d’altres llocs 

Oficina Cooperació al Desenvolupament 
Oficina Dones i LGTBI 
ACCD 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 
 

Intercanvi d’experiències de la Mancomunitat Trinacional Froteriza 
Rio Lempa (El Salvador, Guatemala i Honduras) on s’ha abordat el 
desplegament de les polítiques de gènere mitjançant els projectes de 
desenvolupament econòmic local.  
 

22/11/2018 
Edifici Londres 

Oficina Cooperació al Desenvolupament 
Oficina Dones i LGTBI 
Oficina tècnica d’estratègies per al 
desenvolupament econòmic 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

Recolzament a la Jornada "Construïm el futur d'Europa amb mirada 
feminista" organitzada per la Fundació Aroa i EUROLOCAL i que va ser 
el punt de partida de la primera campanya d'incidència a les eleccions 
europees 2019 amb mirada feminista (Fem_EU | Feminist Europe). 

3/12/2018 
Bonnemaison 

Fundació Aroa i EUROLOCAL 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Jornada pressupostos participatius 21/02/2018 
Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació ciutadana 
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Intercanvi amb Greater Manchester (UK) sobre pressupostos 
participatius 

Juny 2018 
Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació ciutadana 
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Visita d’estudi delegació d’Sri Lanka i Brasil per conèixer experiències 
d’incorporació de la participació en la presa de decisions en l’àmbit local 
(entre d’altres temes) 

Novembre 2018 
Servei de Convivència, Diversitat i 
Participació ciutadana 
Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
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OF. TÈCNICA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS I DESENVOLUPAMENT AGRARI 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Oficina 
Tècnica de 
Prevenció 
d'Incendis 
forestals i 
Des. Agrari 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

- Execució del projecte “BCN Smart Rural” finançat pel programa 
europeu PECT (FEDER 2014-2020). Aquest projecte contempla 
la creació d’un Observatori dels espais rurals de la demarcació 
de Barcelona i la seva projecció internacional (sobretot a escala 
europea) 

x 
El projecte BCN Smart Rural va iniciar-se 
al mes d'abril amb la resolució definitiva 
de la convocatòria 

- Potenciar les intercanvis europeus en matèria de gestió 
agrosilvopastoral i prevenció d’incendis forestals 

x 

Vista tècnica d'intercanvi govern regional 
de la Toscana en motiu de l'aprovació de 
la nova Legge Forestale della Toscana 
LR39/00 i l'estratègia toscana de 
prevenció d'incendis forestals amb la 
Fundació Pau Costa Alcubierre 

- Posicionar-se com a entitat pública local de referència a en 
l’àmbit europeu en el suport als ens locals per a la implementació 
d’estratègies alimentàries locals 

x 
European Week Brussels 8-11 octubre 
2018 
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GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
de Medi 
Ambient 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

 
  

- Organització de la Conferència Internacional de l’Aliança del 
clima, on es preveu la participació de 200 persones d’altres 
països, amb ressò internacional (octubre de 2018). 

x 
Conferència amb un nombre final 
d’assistents de 260. Valoracions molt 
positives per part dels participants 

- Contribució al Pla d’acció que s’ha d’entregar a la Presidència 
Austríaca de la UE (2n semestre 2018). 

- Aquesta acció no la tenim contemplada 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

- Assessorament tècnic al projecte d’elaboració d’una Estratègia 
nacional de residus sòlids a Gàmbia.      

x 
S'ha entregat la proposta d'acció que 
anirà de l'abril de 2019 a setembre 2010. 
L'estem revisant 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

- Activitat de suport del Pacte d’Alcaldes a la demarcació. 
Promoció de la iniciativa, redacció dels PAESC pels municipis a 
través de Suport Tècnic i posterior seguiment. 
- Participació com a beneficiari en diversos projectes presentats a 
les convocatòries europees: H2020, Urban Innovatives Actions, 
Interreg, Programes anuals dels fons FEDER. 
- Participació  a les consultes públiques del Comitè de les 
regions, l'Agenda Urbana i la Comissió Europea. 

x 

Com a element destacable el President va 
anar a Brussel·les a renovar el seu 
compromís com a President amb el 
Comitè Polític del Pacte d'Alcaldes, i el 
compromís de la Diputació amb la 
iniciativa del Nou Pacte d'Alcaldes 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

  

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Organització Conferència Internacional de l’Aliança pel Clima 2018 
Octubre 2018. 

Barcelona 
DiBa i L’Aliança del Clima 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

ECTADAPT: Comitè Tècnic de Seguiment del projecte de cooperació 
transfronterera ECTAdapt. Assistència a reunions i sessions  

Acció continua 
any 2018. 

Perpinyà, La 
Jonquera i 
Figueres 

DiBa, Diputació de Girona, CILMA, Departament 
Pirineus Orientals (FR) 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Participació a la Urban Resilience Week amb 2 intervencions 
Novembre 2018 

Barcelona 
UN Habitat i DiBa 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Ponència al Smart City Congress en nom de l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes 

Novembre 2018 
Barcelona 

DiBa i Smart City Expo World Congress 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Participació al Comitè Executiu de l’Aliança del Clima 
Febrer 2018 

Gant (Bèlgica) 
DiBa i L’Aliança del Clima 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Col·laboració amb el projecte SCORE (Horitzó 2020) 
Novembre 2018 

Barcelona 
(SKype Call) 

DiBa, European University Viadrina 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Participació en el grup de Practitioner’s de l’Oficina del Pacte dels 
Alcaldes   

Desembre 2018 
Brussel·les 
(Bèlgica) 

Oficina del Pacte d’Alcaldes, DiBa 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Participació del president de Diputació en una reunió del COM board, 
acompanyat de la gerent 

 4 desembre 
2018 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

Oficina del Pacte d’Alcaldes, DiBa i DG Energy de 
la CE 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació en el Partenariat Europeu d’Adaptació al Canvi Climàtic 
de l’Agenda Urbana Europea. Lideratge del subgrup de recursos. 
Durant l’any 2018 s'ha redactat el Pla d'Acció i l'execució serà 2019-
2010 

2018 DiBa + socis del partenariat 

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i polítiques 
europees 

Entrevista a la DG Energy per valorar les possibilitats d’una proposta 
de projecte Pilot en pobresa energètica 

4 desembre 
2018 

Brussel·les 
(Bèlgica) 

DiBa i DG Energy de la CE 

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i polítiques 
europees 

Participació a diverses consultes públiques del Comitè de les 
Regions, l’Agenda Urbana Europea i la Comissió Europea a proposta 
de la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona 

Al llarg de tot 
2018 

Barcelona/on 
line 

 

DiBa 

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i polítiques 
europees 

SPP Regions, Contractació pública amb criteris ambientals orientats a 
l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2 

Projecte 
europeu 

finalitzat al març 
de 2018 

DiBA i ICLEI 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Presentació d’un projecte d’Instal·lació de plaques fotovoltaiques en 
règim d’autoconsum en equipaments municipals de la província de 
Barcelona (37 municipis) a la convocatòria de subvencions dal 
Programa Operatiu FEDER 

Desembre 2018 
Barcelona 

DIBA i IDAE 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Presentació de proposta de projecte europeu SPARK4SEED 
(Sparking Sustainable Energy Empowered Districts for energy 
transition)  a la convocatòria  H2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: secure, clean and efficient energy, 
temaTOPIC: LC-SC3-EE-16-2018: Supporting public authorities to 
implement the Energy Union 

Setembre 2018 
Barcelona 

DiBa i EU 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Presentació proposta E3-OnyVa, Economia Energètica Eficient a la 
1a fase de la convocatòria del programa europeu INTERREG SUDOE 
V – 3a convocatòria. 
 

2018 
Barcelona 

DiBa i EU 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Instal·lació de calderes de biomassa forestal a diversos municipis de 
la província de Barcelona: Fons FEDER. 

2018 
Diversos llocs 

DIBA i Generalitat de Catalunya 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers per  a la presentació 
del projecte AIReNet a la convocatòria Urban Innovative Actions 

Octubre 2018 
Granollers 

DiBa i Ajuntament de Granollers 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Col·laboració amb la Diputació de Girona en accions d’execució del 
projecte ENERINVEST de la convocatòria H2020. 

Girona/Barcelon
a/on line 

DiBa i Diputació de Girona 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Incorporació al projecte PROSPECT –peer-powered cities and 
regions de la convocatòria H2020. 

Octubre 2018 
 

DiBa i S.Energia (PT) 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Diferents tasques del projecte LIFE-CLINOMICS, Resiliència del 
territori i adaptació al canvi climàtic. Fase intermèdia (Presentació i 
aprovació de l’informe intermedi). 

Any 2018 
Diversos llocs 

DiBa, Oficina catalana canvi climàtic, UGT, 
CCOO, Unió de Pagesos, Cambra de Comerç de 
Barcelona, CC Alt Penedès, COPATE 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Difusió de les actuacions internacionals de la Diputació de Barcelona 
en matèria d’energia i d’adaptació al canvi climàtic al Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

Novembre 2018 
Madrid 

DiBa 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

ODS. Creació d’una línia de suport als municipis al catàleg de serveis 
de la Diputació de Barcelona 

2018 
Província de 
Barcelona 

DiBa i municipis de la província 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
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Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

ODS. Col·laboració amb l’ajuntament de Granollers per a la 
incorporació dels ODS a l’activitat del municipi. 

2018 
Granollers 

Diba i ajuntament de Granollers 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

ODS. Creació d’un grup de treball d’anàlisi de l’alineament de 
l’activitat de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
GSMA amb els ODS 

2018 
Barcelona 

DiBa 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

ODS. Aportació d’informació sobre les tasques d’acompliment dels 
ODS a la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona 

2018 
Barcelona 

DiBa 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
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GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència de 
Serveis 
d'Infraestruc-
tures viàries i 
Mobilitat 

3.3. Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d'interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Participació en projectes europeus de l’àmbit de la 
mobilitat, la seguretat viària, i l’accessibilitat, per exemple 
PROSPERITY. 

x 

S'ha continuat en la participació al projecte 
PROSPERITY, concretament amb dues 
reunions del projecte, una durant el mes de 
maig a Nicòssia (Xipre) i una altra durant el 
mes d'octubre a Berlin. 
Per altra banda s'ha optat a un finançament 
del fons FEDER per a actuacions de 
mobilitat sostenible incloses en Plans de 
mobilitat urbana, que gestiona l'IDAE a 
l'Estat. Les sol·licituds les han presentat 
directament els ajuntaments implicats (15 
en total) i des de la Diputació de Barcelona 
s'ha donat suport en la redacció de les 
memòries de sol·licitud. Aquestes 
actuacions s'han vinculat, també, a un 
finançament directe de la Diputació de 
Barcelona via Catàleg 2018 (recurs 18016). 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

Participació en fòrums internacionals sobre mobilitat, 
seguretat viària i accessibilitat, per exemple la SUMP 
Conference, ECOMM o d’altres similars. 

x 

S'ha participat a la 5th Conference on 
Sustenaible Urban Mobility Plans, celebrada 
a Nicòssia (Xipre) el mes de maig de 2018. 
En concret s'ha realitzat la presentació 
"Making SUMPS Happen. The experience 
of Barcelona Provincial Council in the 
Assessment of SUMPS" 
A la jornada tècnica de mobilitat de l'any 
2018, que organitza la GSIVM anualment 
s'ha comptat amb la participació d'un 
ponent internacional (Sr. Tom Rye), gràcies 
a la xarxa de contactes establerta en el 
marc del projecte PROSPERITY 
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SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat    
 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Participació PROSPERITY   

3.3 Impulsar la cooperació entre ens 
locals europeus en iniciatives d’interès 
mutu, fomentant la participació activa de 
la ciutadania 

Participació en fòrums internacionals sobre mobilitat, seguretat viària i 
accessibilitat, per exemple la SUMP Conference, ECOMM o d’altres 
similars.  
 

  

1.3 Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a 
contribuir a millorar l’equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 

de 
Promoció 

econòmica 
i Ocupació 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Presència de la Diputació de Barcelona a través de la Gerència a 
xarxes europees especialitzades com a membre. 

x Presència a la xarxa ACTE 

3.2. Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Informació mitjançant butlletins, publicacions i jornades, o 
similars. 

x 

El que es reflecteix és l'indicador: Nombre 
d’accions d’informació sobre legislació, 
fons europeus o bones pràctiques en 
l’àmbit europeu (pàg 35 del PERRII). 
Veure fitxa per al detall 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació  
 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Presència a la xarxa ACTE com a membre 
Tot l’any. Unió 

Europea 
Col·lectivitats tèxtils europees (53 membres) 

3.1 Projectar la innovació, la transferibilitat 
i la capitalització del coneixement i les 
bones pràctiques dels governs locals i de 
la Diputació de Barcelona i les seves àrees 
en l'àmbit europeu 

Coordinació tècnica de la missió d’intercanvi amb la 
Mancomunidad de Río Lempa 

19-23 
novembre 2018  

Barcelona, 
Sabadell, Santa 
Creu del Jutglar 

Mancomunidad Trinacional Froteriza Río Lempa i 
11 ajuntaments de El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de 
Barcelona, Consorci del Lluçanès, Leader Alt 
Urgell-Cerdanya, C.I.T.I.E.S. i UAB 

2.2 Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública que 
contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit 
local, al desenvolupament humà a nivell 
internacional 

Formació en estratègies RIS3 en el marc del curs Tendències 
de la indústria. Paper dels ens locals (2 edicions) 

5 a 26 de juny 
(1a edició) i 27 
de setembre a 

18 d’octubre (2a 
edició) 2018 
Barcelona 

Entitats locals de la demarcació (45 assistents) 
3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Taller sobre noves economies i innovació social en entorns 
locals amb explicació de Municipalities in transition i la relació 
amb els ODS 

28-29 de maig 
2018  

Barcelona 
Entitats locals de la demarcació (35 assistents) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Difusió del Segell europeu URBACT Good Practice obtingut per 
la Xarxa El Perfil de la Ciutat que integra, entre altres, 8 
observatoris de la XODEL

1
 

25 gener 2018 
Comunitat 

virtual 

Missatge enviat a 21 entitats membres de la 
XODEL 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Anàlisi i publicació de l’alineació dels projectes estratègics de 
desenvolupament econòmic local amb els ODS

2
 

Agost 2018 
Barcelona 

Entitats locals de la demarcació (270 iniciatives 
estudiades) 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i 
la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi la 
dimensió territorial del desenvolupament 
sostenible 

Suport econòmic i publicació Els ciutadans i l’economia circular, 
que inclou una anàlisi comparativa de l’Estat Espanyol i Escòcia 
(que es considera un cas de referència) 

Juliol 2018 
Barcelona 

Creafutur, Ajuntament de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, UPF i 9 grans empreses 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Informació: 09/2018 Qüestionari del panell de PIMES relatiu a la 
Recomanació 2003/361/CE (definició de pime)

3
 

Gener 2018 
Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) 
(866 persones ) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Informació: 22/2018 Torneig d'Innovació Social 2018 de l’Institut 
BEI (Banc Europeu d’Inversions)

4
 

 
Febrer 2018 CLSE (866 persones) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Núm. 446 | Butlletí Polígons d'Activitat Econòmica
5
 

 
 

Abril 2018 Butlletí adreçat a 688 persones 
3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Informació 77/2018 Convocatòria "Programa d’impuls al sector 
del videojoc"

6
 

 
 

Maig 2018 CLSE (866 persones) 
3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Núm. 641 - Novetats Xarxa Productes de la Terra
7
 

 
 

Maig 2018 Butlletí adreçat a 399 persones  
3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Informació 81/2018 Convocatòria per a startups i pimes que 
treballin amb Big Data

8
 

 
Maig 2018 CLSE (866 persones) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Informació 120/2018 Convocatòria Horizon 2020: instrument 
PIME

9
 

 
Juliol 2018 CLSE (866 persones) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Núm. 666 - Novetats Xarxa Productes de la Terra
10

 
 

Desembre 2018 Butlletí adreçat a 399 persones 
3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

Difusió de convocatòries i normativa europea en l’àmbit de les 
polítiques d’ocupació 

Tot l’any, amb 
periodicitat 
setmanal 

Els 296 membres de la Comunitat d’Ocupació 
(espai telemàtic de treball, participació, intercanvi i 
comunicació entre el personal tècnic de la 
Diputació de Barcelona i els ens locals de la 
província implicats en la planificació i el 
desplegament de serveis i/o projectes d’ocupació) 

3.2 Promoure els interessos i les agendes 
dels governs locals en la formulació de 
normatives i polítiques europees 

 

  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

COORDINACIÓ GENERAL – RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Coordinació 
general - 
Responsabi
litat Social 
Corporativa 

1.3. Posicionar a nivell internacional les 
polítiques sectorials de la Diputació per a  
contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 

- Promoure la recerca i la generació de coneixement sobre el 
posicionament internacional dels governs locals en matèria de 
responsabilitat social mitjançant l’elaboració d’estudis, publicacions, 
materials de síntesi i el seguiment de les tendències globals i els 
reptes internacionals. L’objectiu seria impulsar l’edició d’articles o 
material d’interès en matèria de responsabilitat social en el món 
local i publicar-los en format virtual. 

- 

  
- Apostar per l’excel·lència de les experiències en matèria de 
responsabilitat social dels ens locals i de les polítiques sectorials de 
la Diputació a través de la identificació i l’assessorament de 
candidatures per a premis d’àmbit europeu i internacional. 
L’objectiu seria identificar aquelles experiències del món local 
susceptibles de ser premiades en el context internacional. 

x 

Finalistes als IX Premis Internacionals 
Corresponsables 
http://fundacioncorresponsables.org/BASE
S_IX_PREMIOS_CORRESPONSABLES.
pdf 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i 
la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi la 
dimensió territorial del desenvolupament 
sostenible 

- Realització d’una campanya de comunicació interna i externa en 
relació a la política d’RSC de la Diputació mitjançant l’edició de 
vídeos que incorporin el marc dels ODS. 

x 
Difusió de 6 vídeos explicatius del model 
corporatiu de RSC 

- Alineació de les actuacions del Pla Director d’RSC (305) de la 
Diputació de Barcelona amb els ODS. 

x 

Es poden consultar al web: 
https://www.diba.cat/web/rsc/cercador-d-
actuacions/-/cercador/cerca#resultats-
cercador  

- Alineació de les Bones pràctiques i Plans d’impuls de l’RSC dels 
ens locals, realitzats en el marc del Catàleg de Serveis, amb els 
ODS. 

x 
En els projectes d'assistència tècnica als 
ens local, s'inclou aquest objectiu 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu  

- Capitalitzar les experiències en matèria de responsabilitat social a 
través d’una millor sistematització de la informació i de canals de 
comunicació renovats (directori d’aquestes bones pràctiques). 

- 

  

- Accions d’intercanvi d’experiències d’aprenentatges d’àmbit 
europeu.  

- 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de 
Serveis 
de Salut 
pública i 
Consum 

2.2. Impulsar la cooperació 
descentralitzada com a política pública 
que contribueix, des de l'especificitat de 
l'àmbit local, al desenvolupament humà a 
nivell internacional 

Participar en algun projecte de cooperació impulsat per la 
Diputació per incorporar com a objectiu la millora de la salut i 
l’enfortiment de les polítiques de salut. 

x 
Projecte de cooperació amb la província 
d'Inhambane, en desenvolupament. 
(millora laboratori de Salut Pública) 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Presentació del Projecte Entorn urbà i salut a la convocatòria del 
programa Interreg Europe. 

- 

  

3.2. Promoure els interessos i les 
agendes dels governs locals en la 
formulació de normatives i polítiques 
europees 

Fer aportacions de forma sistemàtica als dictàmens del COR que 
tinguin a veure amb la Salut Pública. 

x 

  

 
 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

2ª Jornada “Entorn Urbà i Salut” 
14/11/2018  
Barcelona 

Totes les Gerències implicades en el projecte 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

Ponència a la Jornada “La localització dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible: què han de saber els ens locals?” 

12/12/2018 
Barcelona 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment 
i la localització de les agendes globals en 
totes les polítiques sectorials de la 
Diputació de Barcelona per a incloure-hi 
la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES I SISTEMES CORPORATIUS 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Direcció de 
Serveis de 
Tecnologies 
i Sistemes 
corporatius 

1.3. Posicionar a nivell internacional 
les polítiques sectorials de la 
Diputació per a contribuir a millorar 
l'equilibri territorial i el benestar de la 
ciutadania 

Reforçar la representació de la DIBA al SMART CITY 
EXPO WORLD CONGRESS (13-15 novembre 2018, 
Barcelona): organització i coordinació del stand corporatiu. 

x 

1) Smart City Expo World Congress (SCEWC) 
S’ha coordinat la participació a la setena edició 
de l’SCEWC, del 13 a 15 de novembre, al 
recinte Gran Via de Fira Barcelona.  
Entre d'altres institucions locals i nacionals, 
s'han realitzat reunions amb delegacions de 
Bèlgica i Abu Dabi, així com s'han atès visites 
de representants d'Austràlia, Andorra, Berlin i 
Stavagen (Noruega). 
2) Participació a la missió a Smart City Nova 
York, missió organitzada per Acció (Generalitat 
de Catalunya) i composada per una delegació 
catalana publico-privada que ha permès la 
prospecció d’iniciatives Smart i la presentació 
del projecte Smart Region de la Diputació de 
Barcelona a diferent públic objectiu (universitats 
[Universitat de Columbia i NYU], empreses 
[Intersection Inc., ARUP i Oracle] i institucions 
públiques nord-americanes [Ajuntament de 
NYC, Ajuntament de Los Angeles, Estat de 
Nova York, UI Labs de Chicago], xarxes globals 
[C40 cities]) i  visita la fira Smart Cities New 
York organitzada a la ciutat de Nova York. 
3) Rebuda de la delegació de Transformació 
Digital de la regió i ciutat de Patna (Índia) a les 
oficines de la DSTSC amb qui es va poder 
compartir el projecte Smart Region de la 
Diputació de Barcelona. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques 
dels governs locals i de la Diputació 
de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Reforçar el projecte Barcelona Smart Region. x 

4) Participació a la segona edició de les 
Jornades Smart Cities a Kortrijk (Bèlgica) 
organitzada per l’Eurometropolis Lille-
Kortrijk-Tournais on es va realitzar la 
presentació-ponència del projecte Smart Region 
de la Diputació. 
5) Juntament amb la Direcció de Relacions 
Internacionals, s’ha presentat una proposta a 
una convocatòria del programa INTERREG 
EUROPE amb el projecte Next2Met (projecte 
per incrementar l’atractivitat de les regions 
properes a grans metròpolis a través de la 
digitalització), on la Diputació de Barcelona és 
sòcia juntament amb el Consell Provincial de 
Päijät-Häme (Finlàndia), el Govern regional de 
Baixa Àustria (Àustria), l’Assemblea Regional de 
l’Est i del Centre (Irlanda), l’Oficina del Marshal 
de la regió de Mazowieckie (Polònia), l’Autoritat 
regional de Mecklenburg-Pomerània Occidental 
(Alemanya). 
6) A instància de la Direcció de Serveis de 
Tecnologies i Sistemes Corporatius, la Xarxa 
Audiovisual Local (XAL) s'ha enregistrat a en 
vídeo totes les presentacions que s'han realitzat 
a l'estand del SCEWC de la Diputació de 
Barcelona, per a la seva posterior explotació 
com a material divulgatiu i de treball a la 
comunitat Smart Region i de la web de la 
corporació. 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

Gerència 
de Serveis 
de 
Turisme 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals 
per a posicionar els actius del territori a 
nivell internacional, d'acord amb els 
ODS i la resta d'agendes global 

- Desplegar el Pla d’Acció de la Certificació de Turisme 
Sostenible i responsable Biopshere i implementar el 
Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere, ambdós 
programes alineats amb els ODS. 

x 

El procés de renovació de la Certificació 
Biosphere contemplava la realització d'una 
auditoria intermèdia on-line al 2018. Per 
donar-ne resposta es va celebrar una reunió 
amb les Àrees i Serveis de la DIBA implicades 
en el Pla d'Acció 2017-2020. L'auditoria es va 
resoldre satisfactòriament amb la renovació 
fins al 2021. Al mateix temps s'ha anat 
desplegant el Compromís per a la 
Sostenibilitat per a empreses i serveis 
turístics. Al març de 2018 es va fer el primer 
acte de reconeixement a 245 empreses. 
Actualment hi participen més de 300 
empreses. Cal destacar que la Barcelona ha 
estat certificada com a destinació GOLD pel 
fet de treballar amb la certificació Biosphere i 
el Compromís Biosphere per a la 
Sostenibilitat. Es la segona destinació al mon 
que rep aquesta distinció. 

- Desenvolupar del Sistema Europeu d’Indicadors de Turisme x 

S'està desenvolupant la 2a edició d'aplicació 
dels indicadors ETIS (Projecte d’actualització i 
seguiment del Sistema d’Indicadors de 
Turisme (SIT-DIBA) per a la gestió sostenible 
de les destinacions de la província de 
Barcelona) a 36 destinacions de les 
comarques de Barcelona, en col·laboració 
amb la UB i el CETT. Durant 2018 s'han 
desenvolupat les fases de disseny de la 
metodologia i recerca de les dades. S'espera 
disposar de les dades definitives al primer 
trimestre de 2019. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

- Continuar amb de les accions de promoció turística als 
mercats europeus i internacionals 

x 

Continuïtat de desenvolupament d'aquestes 
accions en els mercats prioritaris 

3.1. Projectar la innovació, la 
transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels 
governs locals i de la Diputació de 
Barcelona i les seves àrees en l'àmbit 
europeu 

- Consolidar la Comunitat de Turisme Sostenible al 
Mediterrani MED a través del projecte BleuTourMED finançat 
pel programa INTERREG MED 

x 

El 2018, les tasques de suport als 17 
projectes de turisme sostenible de la 
Comunitat mitjançant la creació d’una base de 
dades sobre resultats de projectes de turisme 
sostenible al Mediterrani, la celebració de dos 
seminaris de comunicació i capitalització dels 
resultats dels projectes (a Roma i Marsella) i 
la participació directa en les reunions dels 
projectes modulars (a Màlaga, pel projecte 
MITOMED+, a Montpellier pel projecte HERIT 
DATA i a Barcelona pel projecte 
EMBLEMATIC). També s’ha participat en 
altres fòrums europeus per tal de difondre la 
Comunitat de Turisme Sostenible (al 
Parlament Europeu a Brussel·les, al Campus 
d’Innovació Turística de Montpellier, al Blue 
Eco Fòrum a Barcelona i a seminari GO 
SUMP sobre mobilitat a Barcelona). 

- Participar en el grup d’indicadors de la xarxa europea 
NECSTour 

x 

Es continua treballant en aquest grup. A 
destacar seminari a Màlaga sobre indicadors 
en el marc del projecte MITOMED+. En 
col·laboració amb NECSTouR també s'ha 
participat en la Conferència Europea sobre 
cicloturisme a Limburg (Bèlgica). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

GERÈNCIA 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

SELECCIONATS 
POSSIBLES ACCIONS A REALITZAR EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

- Impartir la 2ª edició del curs de finançament europeu per a 
projectes turístics locals 

x 

Va tenir una durada de 10 hores i van 
participar 25 alumnes provinents de Gavà, 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, 
Sitges, Alella, L'Hospitalet de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Sabadell, Terrassa, Santpedor, El Prat de 
Llobregat, Manresa, Esplugues de Llobregat i 
Vilafranca del Penedès. 

- Assessorament als ens locals sobre la participació en altres 
programes europeus en l’àmbit del turisme (INTERREG, 
ENI...) i gestió directa de projectes aprovats 

x 

Principalment sobre convocatòries FEDER  
(eix 6, PECT, infraestructures ciclistes), 
Cooperació Territorial Europea, programa 
COSME i convocatòria de European Travel 
Comission sobre l’Any UE-Xina. 

 
  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

SEGUIMENT ACCIÓ INTERNACIONAL 2018 – Pla estratègic de Relacions Internacionals 
Gerència de serveis de Turisme 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Diferents accions realitzades en el marc de la continuïtat de l’Any 
Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament 

Diversos  

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Procés de renovació de la certificació Biosphere 
- Realització d’auditoria intermèdia 

  

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 

Desplegament del compromís de la Sostenibilitat Biosphere 
- Desplegament per a empreses i serveis turístics. Acte de 

reconeixement per a 245 empreses 
  

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 

Concessió de la certificació com a destinació GOLD a la demarcació 
de Barcelona 

  

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 

Segona edició de la implantació d’indicadors de Turisme sostenible 
ETIS 

  

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 

Participació en els grups de treball de la Xarxa europea NECSTouR   

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Diferents actuacions en el marc de l’Any Europeu del Turisme 
Cultural 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Diferents actuacions en el marc de l’Any del Turisme UE-Xina   

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Projecció europea del projecte Vies Blaves. Contacte amb diferents 
agents europeus. 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Presentació del projecte Vies Blaves en el Congrés Eurovelo & 
Cycling Tourism Conference 

21 juny 2018 
Limbug 

(Bèlgica) 
 

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Implicació en la campanya interna de comunicació i sensibilització 
sobre l’Agenda 2030 i els ODS. 2 projectes seleccionats (Biosphere i 
Vies Blaves) 

 Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la 
localització de les agendes globals en totes 
les polítiques sectorials de la Diputació de 
Barcelona per a incloure-hi la dimensió 
territorial del desenvolupament sostenible 

Atenció a delegacions estrangeres: 
- Comtat de Cluj (Romania) 

- Consell Regional de Tànger-Tetouan-Alhoceima (Marroc) 
- República de Palau 
- Província de Gyeongsannam-do (Corea del Sud) 

 
Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament 

2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada 
com a política pública que contribueix, des 
de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell 
internacional 

Cerca d’informació i difusió entre els ens locals d’informació sobre 
polítiques i oportunitats de finançament europeu en l’àmbit del turisme 
(FEDER, cooperació territorial europea, FEADER/LEADER, COSME, 
entre d’altres) 

Tot l’any  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Assessorament sobre projectes europeus en l’àmbit del turisme 
- Informe sobre les primeres convocatòries FEDER i el seu 

impacte en el turisme 

- Assessorament 2ona convocatòria eix 6 del FEDER 
- Assessorament a la primera convocatòria del FEDER sobre vies 

ciclistes 

Tot l’any  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Gestió i execució del projecte BleuTourMed (INTERREG MED) 
- Obj.: promoció del desenvolupament sostenible de l’àrea 

Mediterrània mitjançant el desenvolupament de conceptes i 
pràctiques innovadores, l’ús sostenible dels recursos i el suport a 
la cooperació entre els agents del territori 

- Suport als 17 projectes de turisme sostenible de la Comunitat 
formada en el marc del projecte 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Participació com a associats en 2 projectes ENI CBC MED 
preseleccionats: 

- Med-Pearls (desenvolupament de nous productes turístics basats 
en el concepte d’slow tourism i l’ús de la innovació per superar 
reptes compartits en el Mediterrani) 

- MEDUSA (desenvolupament de noves estratègies i el reforç de 
la promoció i la comercialització de productes de turisme actiu) 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Participació com a associats en 2 projectes Interreg Europe: 
- Land-Sea (millora de les polítiques regionals relacionades amb la 

gestió sostenible dels ecosistemes) 
- RCIA (millora dels instruments de la política de cohesió europea 

que financen els fons estructurals relacionats amb la 
competitivitat de les PIMES en l’àmbit de les indústries creatives) 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Organització i realització de la II edició del Curs Finançament europeu 
per a projectes turístics locals 

21 i 28 juny 
2018 

 

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Acció realitzada Data i lloc Actors implicats Obj. específic vinculat 

Ponència sobre turisme sostenible a Vilafranca del Penedès en el 
marc del projecte LIFE Clinomics 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Ponència en el TopRail Forum    

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Ponència al Màster internacional Erasmus Mundus Wintour sobre 
desenvolupament territorial i enoturisme 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Participació a la Jornada organitzada per l’AMB sobre el futur de la 
política de cohesió (projecte europeu MEANING) 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 

Participació a la sessió sobre Marca de ciutat Mataró per a la 
projecció internacional 

  

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a 
posicionar els actius del territori a nivell 
internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 

Participació al workshop Sostenibilitat turística en destinacions 
urbanes al CETT 

  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i 
la capitalització del coneixement i les bones 
pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en 
l'àmbit europeu 
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II. Pla de treball per als/les referents de les àrees 2019 
 

DATA  

1er 
trimestre 

Fòrum transversal entre gerències de la Diputació de 
Barcelona, per compartir què fan i trobar elements i 
projectes comuns Proposta de data: 26 de març 

2on 
trimestre 

Sessió de treball sobre ODS: eines per a la 
implementació de l’Agenda 2030 (PAM, polítiques 
públiques, pressupost)  

 
Jornada sobre cooperació tècnica de la Diputació de 
Barcelona: reptes i oportunitats 

 

 Sessió 1: Fòrum transversal entre gerències i direccions de la Diputació de 
Barcelona 
L’objectiu d’aquesta sessió és doble: d’una banda, fer retorn de les dades recollides per 
a l’elaboració del II Informe de seguiment del Pla i compartir els resultats generals del 
document sobre acció internacional de la corporació; i, de l’altra, facilitar espais de treball 
conjunt entre diferents gerències i direccions per afavorir sinergies i possibles projectes 
conjunts. En aquest sentit, es plantejaran diferents grups de treball sobre temàtiques 
diverses com entorn urbà i salut, eficiència energètica o cooperació al desenvolupament, 
entre d’altres. 

 Sessió 2: Sessió de treball ODS: eines per a la implementació de l’Agenda 2030 
Aquesta sessió es planteja com una segona part de les sessions introductòries a 
l’Agenda 2030 realitzades en el marc del Pla de treball 2018. Aquesta sessió té per 
objectiu compartir experiències d’implementació dels ODS per part d’algunes gerències 
de la corporació, balanç dels primers exercicis d’alineament que s’han realitzat en alguns 
municipis o eines i recursos per a la localització dels ODS a la pròpia corporació i a 
través del treball de les gerències amb els governs locals de la demarcació. 

 Sessió 3: Jornada sobre cooperació tècnica de la Diputació de Barcelona: reptes i 
oportunitats 
L’objectiu d’aquesta jornada serà presentar les potencialitats de la cooperació tècnica de 
les Àrees de la Diputació de Barcelona amb els governs locals dels països en 
desenvolupament per millorar les capacitats mútues, revisar els instruments de què 
disposa la corporació per implementar i abordar els reptes institucionals, culturals, 
organitzatius i formals que planteja.  

 
III. Quadre resum de la selecció d’objectius específics 2019 

 
 

GERÈNCIA / DIRECCIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS 2019 
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Direcció de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania  
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 
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GERÈNCIA / DIRECCIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS 2019 

Direcció de Serveis de Cooperació 
Local 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
3.2. Promoure els interessos i les agendes dels governs locals 
en la formulació de normatives i polítiques europees 

Direcció de Serveis de Formació 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 

Responsabilitat Social Corporativa 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
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Gerència de Serveis 
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 

Gerència de Serveis d'Habitatge, 
Urbanisme i Activitats  

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania  

Gerència de Serveis d'Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
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GERÈNCIA / DIRECCIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS 2019 

Gerència de Serveis d'Espais 
Naturals 

2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell internacional 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 

Gerència de Serveis de Medi 
Ambient 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible (Proposta) 
2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell internacional 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 

  Oficina Tècnica de Prevenció 
d'Incendis Forestals i Desv. Agrari  

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 
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Gerència de Serveis de Promoció 
econòmica i Ocupació 

3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
3.2. Promoure els interessos i les agendes dels governs locals 
en la formulació de normatives i polítiques europees 

Gerència de Serveis de Turisme 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a posicionar els actius 
del territori a nivell internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes globals 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 

Gerència de Serveis de Comerç 

2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell internacional 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 
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GERÈNCIA / DIRECCIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS 2019 
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Gerència de Serveis de Cultura 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible  
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania  
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 

Gerència de Serveis d'Educació 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a  contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 

Gerència de Serveis d'Esports 

1.2. Impulsar i reforçar els ens locals per a posicionar els actius 
del territori a nivell internacional, d'acord amb els ODS i la resta 
d'agendes global 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 
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GERÈNCIA / DIRECCIÓ OBJECTIUS ESPECÍFICS 2019 
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Gerència de Serveis de Benestar 
Social 

1.1. Identificar oportunitats d'especialització i innovació en 
sectors existents o emergents, i traslladar-les als ens locals de la 
demarcació 
1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.1. Incidir en la formulació, el seguiment i la localització de les 
agendes globals en totes les polítiques sectorials de la Diputació 
de Barcelona per a incloure-hi la dimensió territorial del 
desenvolupament sostenible 
3.3. Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 

Gerència de Serveis d'Igualtat i 
Ciutadania 

1.3. Posicionar a nivell internacional les polítiques sectorials de 
la Diputació per a contribuir a millorar l'equilibri territorial i el 
benestar de la ciutadania 
2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell internacional 
3.3  Impulsar la cooperació entre ens locals europeus en 
iniciatives d'interès mutu, fomentant la participació activa de la 
ciutadania 

Gerència de Serveis de Salut Pública 
i Consum 

2.2. Impulsar la cooperació descentralitzada com a política 
pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al 
desenvolupament humà a nivell internacional. 
3.1. Projectar la innovació, la transferibilitat i la capitalització del 
coneixement i les bones pràctiques dels governs locals i de la 
Diputació de Barcelona i les seves àrees en l'àmbit europeu. 
3.2. Promoure els interessos i les agendes dels governs locals 
en la formulació de normatives i polítiques europees 

“ 
 

23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
parcialment, per import de 34,37 €, la subvenció atorgada a l’entitat Alba Sud-
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament, per al finançament de  
l'acció "Enfortiment de les capacitats del turisme rural comunitari (Costa Rica)", 
atorgada per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2014 (exp. núm. 
2014/805).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta 
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“ 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
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Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i governs locals i/o regionals dels països 
destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 13 de febrer de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
corporació va aprovar, mitjançant acord 41/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), que van ser publicades al BOPB 
en data 20 de febrer de 2014. 
 
Es preveien quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions per a donar 
suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (codi: 
20142014512000573B); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a 
projectes de cooperació al desenvolupament (codi: 20142014512000575B); la tercera, 
relativa a subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000577B); i la quarta, destinada a subvencions 
per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 
desenvolupament (codi: 20142014512000579B). 
 
En data 10 de juliol de 2014, mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 20142014512000575B (suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament) i 20142014512000573B (suport a assistències tècniques en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament) i es va publicar al BOPB de data 17 de juliol de 
2014.  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 20142014512000573B per a donar suport a assistències tècniques en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, l’acció “Enfortiment de les capacitats del 
Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)” de l’entitat Alba Sud – Investigació i 
Comunicació per al Desenvolupament va rebre una subvenció per un import de 
QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS  (44.982) EUR.  
 
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions 
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució 
del pressupost de l’any 2017 que preveia que, el control intern de la gestió econòmica 
de la corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de 
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les 
justificacions de pagaments avançant presentades a la Direcció de Relacions 
Internacionals durant l’any 2016, amb independència de l’any en què la subvenció fou 
atorgada.  
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Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de l’entitat Alba Sud – 
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament, mitjançant l’esmentat acord de la 
Junta de Govern 337/14 de data 10 de juliol de 2014. L’informe provisional de control 
de pagaments avançats, lliurat a la Direcció de Relacions Internacionals, en data 19 
d’octubre de 2017, emès pel Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General 
de la Diputació de Barcelona, va constatar, respecte d’aquesta subvenció, la següent 
incidència:  
 
La Intervenció General posa en relleu que en aquest expedient concorren les 
circumstàncies següents: 
 

“Operació comptable 1404036856 (fitxa número 12): Manquen els comprovants de 
pagament de les despeses indicades en els números d’ordre 16, 21, 25 i 27 del 
compte justificatiu final, per un import global de 239,32 euros. 
 
[...]” 

 
Després de presentar la Direcció de Relacions Internacionals les al·legacions que va 
considerar oportunes, el Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de 
la Diputació de Barcelona dictà l’informe definitiu, en data 22 de novembre de 2017. En 
aquest informe, de conformitat al punt V Conclusions, van acceptar part de les 
al·legacions presentades per aquesta Direcció en relació a la indicada fitxa número 12, 
excepte el que es fa constar en el paràgraf anterior, i en conseqüència s’instà el 
corresponent reintegrament parcial de la subvenció per un import de 239,32 €.  
 
En data 10 de maig de 2018, mitjançant acord 208/18 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, es va aprovar, inicialment, la revocació parcial per import de 
DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (239,32 €), a 
Alba Sud – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament per l’acció “Enfortiment 
de les capacitats del Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)”, en el marc de la 
convocatòria 20142014512000573B, i se li va concedir  a l’entitat un termini de quinze 
dies per tal que presentés les al·legacions i altres elements de prova que considerés 
oportunes.  
 
Segons manifesta l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament al seu informe, de data 
5 de març de 2019, l’entitat Alba Sud-Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament va presentar el 4 de juny de 2018, dins del termini atorgat, escrit 
d’al·legacions en relació amb la resolució de revocació inicial. L’informe considera, que 
un cop revisat l’escrit i la documentació presentada per l’entitat, s’ha acreditat 
l’existència dels corresponents comprovants de pagament de les despeses numerades 
com a 21, 25 i 27; i que, respecte la despesa identificada amb el número 16 no ha 
quedat acreditat el seu pagament donat que només s’aporta el rebut de despeses 
entre l’entitat i la persona que realitza la despesa però no el comprovant de pagament 
al proveïdor. També s’exposa a l’informe que l’import de la factura d’aquesta despesa 
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16 és de 34,87 euros, però l’import imputat a la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona, de conformitat a l’annex B presentat, és de 34,37 euros.  
 
Per tant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament  proposa acceptar parcialment 
les al·legacions presentades per Alba Sud – Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament en tant que considera correctament justificades les despeses amb 
números d’ordre 21 (per un import de 45 €), 25 (per un import de 45 €) i 27 (per un 
import de 114,95 €); i en relació a la despesa amb número d’ordre 16, considera que 
no són elegibles 34,37 euros i que cal el seu reintegrament per part de l’entitat.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa acceptar parcialment les al·legacions presentades per l’entitat Alba Sud – 
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament per l’acció “Enfortiment de les 
capacitats del Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)”, aprovada mitjançant acord 
337/14 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, i acceptar com despeses elegibles 
les senyalades amb número d’ordre 21, 25 i 27 amb un import de DOS-CENTS 
QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (204,95); i revocar finalment 
l’import de TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (34,37) de la 
despesa amb número d’ordre 16 i sol·licitar el seu reintegrament a l’entitat.    
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 13 de febrer de 2014 (AJG 
41/14) i publicades al BOPB de data 20 de febrer de 2014. 
 
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les 
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de 
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació 
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, concretament a l’article 92. 
  
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
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acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre 
(publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018) i per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR, definitivament, Ia revocació parcial, per import de TRENTA-
QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (34,37), de la subvenció atorgada a 
Alba Sud – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament pel finançament de  
l’acció “Enfortiment de les capacitats del Turisme Rural Comunitari (Costa Rica)”, en el 
marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2014), 
mitjançant acord de la Junta de Govern 337/14, de data 10 de juliol (BOPB de 17 de 
juliol de 2014), com a conseqüència de l’informe de control de pagaments avançats del 
Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona de data 22 de novembre de 2017.  
 
Segon.- ACCEPTAR parcialment les al·legacions presentades en data 4 de juny de 
2018 per Alba Sud – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament i acceptar 
com despeses elegibles les senyalades amb número d’ordre 21, 25 i 27 amb un import 
de DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (204,95).   
 
Tercer.- REQUERIR a Alba Sud – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament 
el reintegrament de TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (34,37) 
import percebut indegudament en el marc de la subvenció atorgada. 
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar, al compte de la Diputació de Barcelona, ha de fer-se 
efectiva en els terminis següents:  
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- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  
 

- Si la notificació de la liquidació es realitza entre el dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent.  

 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a Alba Sud – Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament.” 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la minuta del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació e Barcelona, 
per a treballar conjuntament les polítiques locals de joventut, a la demarcació de 
Barcelona (exp. núm. 2019/0005336).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona està interessada a establir un marc de col·laboració 

entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona, 
mitjançant l’Oficina del Pla Jove, per treballar conjuntament les polítiques locals de 
joventut a la demarcació de Barcelona. 

 
2. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (en endavant PNJCat), és el marc 

estratègic per al desenvolupament de les polítiques de joventut al nostre país, la 
finalitat última del qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el 
protagonisme i la participació de les persones joves en la construcció del seu propi 
projecte de vida i la incidència en la societat. 

 
3. El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per 

l’assoliment dels seus objectius són la Generalitat de Catalunya, el món local i el 
conjunt del moviment juvenil organitzat. El món local hi té un paper destacat, ja que, 
partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de 
respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en 
contacte directe amb les persones joves i amb les seves necessitats i 
problemàtiques, fet que permet dissenyar solucions més ajustades al seu context 
immediat. 
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4. La Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Pla d’actuació de mandat (PAM) 2016-

2019, preveu com un dels seus sis objectius estratègics fomentar polítiques socials 
orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats, i dins d’aquest objectiu 
defineix una línia d’actuació centrada en la transversalitat de les polítiques, 
autonomia i esperit emprenedor de les persones joves. 

 

5. L’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, depenent de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania, dona suport als ens locals de la demarcació de 
Barcelona en la planificació i desenvolupament de les seves polítiques de joventut. 
Promou la innovació a través de la formació i genera espais comuns de cooperació 
entre els serveis locals de joventut i la resta d’agents implicats en les polítiques de 
joventut.  

 
Fonaments de dret 
 
1. 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 depenents o vinculats a aquestes i amb entitats privades, en 
l’àmbit de les competencies respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 

 
2. En compliment de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 

sector públic, el centre gestor ha elaborat la memòria justificativa, la qual s’ha 
incorporat a l’expedient. 

 
3. Apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 

competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, 
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la minuta del conveni marc  de col·laboració entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 
Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina del Pla 
Jove, per a treballar conjuntament les polítiques locals de joventut, a la demarcació de 
Barcelona; el text literal de la qual és el següent: 
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“Conveni de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Joventut i la Diputació 
de Barcelona, mitjançant l’Oficina del Pla Jove, per a treballar conjuntament les 
polítiques locals de joventut, a la demarcació de Barcelona 
 
Barcelona, xx de xx de 2019 
 
REUNITS 
 
D’una part, la senyora Norma Pujol i Farré, directora general de Joventut del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el 
Decret 205/2018, de 25 de setembre, i autoritzada per a la signatura d’aquest conveni en 
virtut de Resolució, de xx de xx de 2019, del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
de delegació de signatura. 
 
I de l’altre, l’Il·lm. Sr. Antoni Garcia Acero, diputat delegat d’Igualtat i Ciutadania facultat en 
aplicació de l’apartat 5.4 c) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret núm. 7048/18, 
de 9 de juliol de 2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB d’11 de juliol de 
2018; assistit per la secretària delegada Sra. Laura Esquerda Fontanills en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de 12 de juliol de 2018 (núm. 7233/18), 
publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
Totes les parts es reconeixen recíprocament les competències i la capacitat legal per tal de 
formalitzar aquest conveni i, en conseqüència,  
 

MANIFESTEN 
 
1.- D’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació 
de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, es va atribuir al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’exercici de les 
atribucions en l’àmbit de la política de joventut.  
 
2.- D’acord amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, es va establir, com a òrgan d’aquest Departament, la 
Direcció General de Joventut que té, entre d’altres funcions, la direcció, planificació, 
coordinació i execució de la política juvenil de la Generalitat. 
 
3.- El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc estratègic per al 
desenvolupament de les polítiques de joventut al nostre país, la finalitat última del qual és 
facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el protagonisme i la participació de les 
persones joves en la construcció del seu propi projecte de vida i la incidència en la societat. 

 
4.- El PNJCat estableix que els encarregats de desenvolupar, dur a terme i treballar per 
l’assoliment dels seus objectius són la Generalitat de Catalunya, el món local i el conjunt del 
moviment juvenil organitzat. El món local hi té un paper destacat, ja que, partint dels 
principis de proximitat i subsidiarietat, les polítiques de joventut han de respondre a les 
necessitats i projectes de la gent jove. I el món local està en contacte directe amb les 
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persones joves i amb les seves necessitats i problemàtiques, fet que permet dissenyar 
solucions més ajustades al seu context immediat. 
 
5.- La Diputació de Barcelona, mitjançant el seu Pla d’actuació de mandat (PAM) 2016-
2019, preveu com un dels seus sis objectius estratègics Fomentar polítiques socials 
orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats, i dins d’aquest objectiu defineix una 
línia d’actuació centrada en la transversalitat de les polítiques, autonomia i esperit 
emprenedor de les persones joves.  
 
6.- L’Oficina del Pla Jove (OPJ) de la Diputació de Barcelona, depenent de la Gerència 
d’Igualtat i Ciutadania, dona suport als ens locals de la demarcació de Barcelona en la 
planificació i desenvolupament de les seves polítiques de joventut. Promou la innovació a 
través de la formació i genera espais comuns de cooperació entre els serveis locals de 
joventut i la resta d’agents implicats en les polítiques de joventut.  
 
7.- Ambdues parts volen establir vincles per treballar conjuntament en la millora de les 
polítiques de joventut, ja sigui a través d’actuacions directes per part de la Direcció General 
de Joventut o de la Diputació de Barcelona o bé través d’intercanviar, compartir i transmetre 
coneixements. 
 
Per tot això, subscriuen aquest conveni marc de col·laboració, que es regeix per les 
següents: 

 

CLÀUSULES 
 

Primera 
Objecte  
 

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la Direcció General de 
Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
i l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona per a treballar conjuntament les 
polítiques locals de joventut a la demarcació de Barcelona. 
 

Segona 
Actuacions a desenvolupar  
 

La col·laboració abastarà les actuacions que aprovin les parts, mitjançant addenda al 
present conveni, i que estiguin relaciones amb l’objecte d’aquest conveni. A aquest efecte, a 
títol enunciatiu i no limitatiu, s’assenyalen les següents: 
 

a) Difondre, entre els ens locals de la demarcació de Barcelona, les activitats formatives i 
de sensibilització que realitzin ambdues parts. 

b) Coordinar els continguts i el calendari de l’oferta formativa en matèria de joventut. 
c) Facilitar-se mútuament l’accés i participació als grups de treball i espais de reflexió que 

pugui impulsar cadascuna de les parts. 
d) Compartir el coneixement i posicionament per a l’impuls de polítiques locals de joventut 

en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
e) Compartir la informació sobre el suport en polítiques locals de joventut que cadascuna de 

les parts presta als diferents ens locals de la demarcació de Barcelona. 
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Tercera 
Obligacions i compromisos econòmics de les parts 
 
No es preveuen obligacions econòmiques. Les actuacions que es puguin dur a terme en el 
futur es concretaran en addendes específiques a aquest conveni establint les condicions i 
aportacions econòmiques de cadascuna de les parts, i en tot cas s’hauran d’ajustar al marc 
pressupostari corresponent i tenir l’aprovació de l’òrgan competent. 
 
Quarta 
Comissió de seguiment  
 
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre la 
Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Oficina 
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Aquesta comissió de seguiment estarà integrada 
per: 
 
a) Representants de l’Oficina del Pla Jove: la gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i el 

cap de l’Oficina del Pla Jove. 
b) Representants de la Direcció General de Joventut: el subdirector general de Joventut i la 

directora de programes de Joventut. 
 
Aquesta comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions dutes a 
terme en el marc d’aquest conveni, i es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. 
Els representants d’aquesta comissió podran ser assistits pels tècnics que considerin 
d’acord amb l’especificitat dels continguts a tractar. 
 

Cinquena 
Difusió i publicitat 
 
En el supòsit de coorganització d’activitats conjuntes, en els materials de difusió, s’hauran 
d’incloure els logotips de les dues institucions. 
 
D’acord amb l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per 
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, integrarà 
aquest conveni en el portal de la Transparència. 
 
Sisena 
Protecció de dades 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) 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, de les addendes específiques que se’n derivin i dels projectes 
que es puguin realitzar en el seu desenvolupament 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. 
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Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra 
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de 
resolució del conveni. 
 

Setena 
Modificació i resolució del conveni 
 

Les parts es comprometen a comunicar a l’altra part qualsevol alteració que de manera 
substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.  

 
Són causes de resolució del Conveni : 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) El mutu acord de les parts. 
c) La inobservança de la normativa vigent. 
d) La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
e) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 

 
Vuitena 
Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2020. Abans 
de la finalització del termini, les parts unànimement podran acordar la pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 
 
Novena 
Jurisdicció  
 
Les parts signatàries d’aquest conveni intentaran resoldre de mutu acord les divergències 
que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació, aplicació, execució i/o resolució 
del present Conveni. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències 
a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament.” 

 

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

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

25.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades 
del sector cultural, a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
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durant l'any 2019, per import de 200.000 € (exp. núm. 2019/3992).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre 
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de 
difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari 
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de difusió, 
creació i producció artística, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, 
mitjançant el recolzament a cicles i festivals de difusió de les arts escèniques, la 
música, el cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura als municipis. 
 
El projecte d’un cicle o festival artístic permet la projecció dels diferents àmbits artístics 
a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, 
la difusió i formació artística de tot tipus de públic i la recerca de noves expressions 
artístiques. 
 
Donar suport al desenvolupament del projecte dels cicles i festivals de difusió artística 
als municipis, ajuda a la seva projecció dins i fora de l’àmbit local i al desplegament 
d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017.  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports es volen fomentar els projectes i 
les activitats dels cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 
2019. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de dos-
cents mil euros (200.000.- EUR) amb la següent distribució per aplicacions 
pressupostàries:  
 

Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/48901 Cent-seixanta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Quaranta mil euros (40.000.- EUR) 

 
Vist que aquesta distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà 
ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, 
sempre i quan no es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió 
de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència. 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
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Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010733), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2019, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS 
ORGANITZATS PER ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR 
DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010733 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura i que es realitzin total o parcialment en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2019. 
Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona. 

 
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 

 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 
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 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
Queden exclosos de suport: 
 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, 
per les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les 
entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals.  

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

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema, les arts visuals, la literatura i/o 
l’arquitectura als ciutadans amb la programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant 
una tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a 
través de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema, les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Millorar la difusió de les activitats del cicle o festival a través de l’ús d’un web específic i 
de les xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans. 

 
3. Caràcter de les subvencions 

 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 

 
4. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2019. 

 
 
 

5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 
 

1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
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especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 
2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditac ió 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
6. Documentació a aportar 

 
Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 
 
1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà d’incorporar 
la següent informació: 

 
a) Identificació del beneficiari, aportant còpies escanejades de: 

 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal, aportant còpies escanejades de: 
 

 DNI. 

 Poders de representació i/o certificat expedit per la secretària de l’entitat que acrediti 
la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

 
c) Domicili del beneficiari i correu electrònic, a efectes de notificació. 

 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Data i lloc de la sol·licitud. 
 
f) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui 
consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible 
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 
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2. Memòria del cicle o festival a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: descripció de 
l’activitat, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de producció pròpia 
si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i foment de 
públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari. 
 

3. Pressupost previst per al cicle o festival pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’annex 2 del model normalitzat. En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de 
Barcelona i que s’estenguin en altres seus de municipi/s de la demarcació de Barcelona, així 
com aquells que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, caldrà 
presentar dos pressupostos, el de la totalitat del cicle o festival i el que s’imputa als 
municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 
 

4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari d’acord amb l‘annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model 
normalitzat. 
 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 
 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import igual o superior a 10.000 euros, declaració 
de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del model 
normalitzat. 
 
9. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat, d’acord amb 
l’annex 6 del model normalitzat. 
 
10. Compromís de l’ajuntament/s del/s municipi/s on es celebra el cicle o festival on 
s’expliqui quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de 
l’ajuntament, d’acord amb l’annex pels ens locals del model normalitzat. 
 
11. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, entre d’altres: 

 

 Programes de mà o cartell del cicle o festival de l’any 2019, si ja se’n disposa, o de 
l’any anterior. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini del cicle o festival, si se’n disposa. 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. També es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
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7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 8 d’abril de 2019 i finalitzarà el 
dia 8 de maig de 2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).  
 
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que 
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, 
poden dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació 
o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
9. Procediment de concessió 
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El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Una comissió avaluarà els projectes presentats. La comissió de valoració estarà formada 
per un professional extern expert en la matèria i dos representants de la Gerència de 
Serveis de Cultura. 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
a) La programació artística proposada (fins a 30 punts) es valorarà: 
 

- Qualitat, professionalitat, coherència de la programació, grau d’innovació i inclusió 
de propostes de risc, fins a 20 punts. 

 
- Especialització del cicle o festival, es valorarà positivament si és un cicle o festival 

especialitzat en algun àmbit artístic concret, gènere o temàtica específica, fins a 5 
punts. 

 
- Foment de la producció o coproducció, es valorarà positivament si es realitzen 

produccions o coproduccions pròpies o es fomenta la producció mitjançant 
residències, convocatòries o amb l’atorgament de premis i/o guardons, fins a 5 
punts. 

 
b) Volum de programació artística (fins a 10 punts) es valorarà:  

 

Nombre de funcions d’arts en viu 
o exposicions 

Nombre de sessions de cinema 
o activitats literàries  

Punts 

20 o més 40 o més 10 

17-19 34-39 9 

14-16 28-33 8 

12 i 13 24-27 7 

10 i 11 20-23 6 

8 i 9 16-19 5 

6 i 7 12-15 4 

4 i 5 7-11 3 

3 3-6 2 

 
En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions només es considerarà la 
programació que té lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona. 

  
c) Direcció artística professional (fins a 5 punts) 
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d) Abast, projecció territorial i consolidació de l’esdeveniment (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- Es consideraran positivament els cicles o festivals que es realitzen a més d’un 
municipi, els que tinguin lloc a petits municipis (menys de 5.000 habitants) i aquells 
que és realitzin en zones amb baixa densitat de població, fins a 10 punts. 

 
- Consolidació del cicle o festival tenint en compte el nombre d’edicions del mateix, 

fins a 5 punts. 
 

Nombre d’edicions Punts 

20 o més 5 

16-19 4 

11 -15 3 

6-10 2 

2-5 1 

 
e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 10 punts) es valorarà: 
 

- Pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, es valorarà positivament si tenen 
un pressupost de despeses equilibrat entre els diferents conceptes (caixets, 
infraestructura i material tècnic, personal, comunicació i altres) i coherent amb la 
proposta presentada, fins a 5 punts. 

 
- Ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts d’autofinançament, fins 

a 5 punts. 
 

% ingressos provinents de taquillatges, patrocini o altres fonts 
d’autofinançament 

Igual o superior al 40% del pressupost total 5 punts 

Entre el 30 i el 39’9% del pressupost total 4 punts 

Entre el 20 i el 29’9% del pressupost total 3 punts 

Entre el 15 i el 19’9% del pressupost total 2 punts 

Entre el 10 i el 14,9% del pressupost total 1 punts 

 
f) Grau de desenvolupament d'activitats educatives, de dinamització comunitària i de 

públics (fins a 15 punts) es valorarà: 
 

- Incorporació d’activitats educatives i pedagògiques, es valorarà positivament si es 
fan activitats o programes educatius, tallers de caire pedagògic, masterclass, i altres 
activitats de caire educatiu que aprofundeixin en el coneixement de l’àmbit del cicle 
o festival així com  la col·laboració i/o participació d’escoles, fins a 5 punts. 

 

- Existència d’un programa social i la inclusió d’activitats de dinamització comunitària, 
es valorarà positivament si es fan activitats o programes socials de dinamització 
comunitària, activitats participatives amb la ciutadania, el voluntariat així com el 
treball transversal amb altres entitats o institucions, fins a 5 punts. 

 

- Dinamització de públics, es valorarà positivament si es fan activitats paral·leles, 
polítiques de preus (abonaments, descomptes, preus especials per determinats 
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col·lectius com joves o tercera edat, etc.) i altres accions de promoció de públics, 
fins a 5 punts. 

 

En els cicles o festivals que tenen lloc a diverses poblacions es considerarà 
especialment les activitats que tenen lloc a la demarcació de Barcelona, exceptuant la 
ciutat de Barcelona. 

 
g) Potenciar la comunicació (fins a 15 punts) es valorarà: 

 
- Existència i coherència d’un pla de comunicació, fins a 5 punts. 
 

- Disposar de web pròpia del cicle o festival, fins a 5 punts. 
 

- Us de xarxes socials, fins a 5 punts. 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 
 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim una puntuació 
igual o superior a 50 punts. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 50 punts. 
 
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de DOS-CENTS 
MIL EUROS (200.000 €) amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i amb la següent 
distribució per aplicacions pressupostàries: 

 

Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/48901 Cent-seixanta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Quaranta mil euros (40.000.- EUR) 
 

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de 
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no 
es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 
 

12. Import individualitzat de les subvencions 
 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 
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 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 
30% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 
15.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 7.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 3.000€. 
 

Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o l’import màxim, per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
 

Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 

Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables 
(recollides a l’article 18), no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 

En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a  la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 

 

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 

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

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

 

 President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de l’òrgan 
responsable, o persona en qui delegui. 

 Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la corporació. 
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 La Gerent de Serveis de Cultura o persona en qui delegui. 

 La Cap de l’Oficina de Difusió Artística o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretària. 

 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 

L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 

 

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 

 

15. Acceptació de la subvenció 
 

L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 

 
16. Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

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

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 

partides que l’integren, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre 
les diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas de resultar 
beneficiari. 

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

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

 
6. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

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

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

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
17. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
a) Despeses directament vinculades amb el cicle o festival presentat: caixets dels serveis 

artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de material 
escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i transport 
d’instruments; contractació de personal extern de suport (control d’accés, taquilla, 
seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de 
propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de pel·lícules; dotació de premis i 
guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del cicle o festival objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de contractació de serveis externs de comunicació, cartelleria, publicitat i 
promoció del cicle o festival (programes, tríptics i similars, anuncis i publicacions) i les 
despeses en pàgines web i noves tecnologies. 
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c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el cicle o festival objecte de la sol·licitud. 
 

e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 
de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral contractat pel 
sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al sol·licitant per 
part de personal autònom o societats, imputable al cicle o festival objecte de la 
sol·licitud, sempre que no superi el 25% del pressupost total. 
 

L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2019 i caldrà 
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període 
de justificació. 
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
18. Despeses no subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
a) Despeses corresponents a viatges i allotjaments no corresponents als artistes 

convidats o comissions artístiques. 
 

b) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a l’estructura 
de l’entitat o que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats 
que superin el 25% del pressupost total del cicle o festival. 

 
c) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 

vinculats directament al cicle o festival presentat. 
 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais on 

es desenvolupi l’activitat. 
 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
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h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 

19. Subcontractació  
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del cicle o festival subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 

 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
21. Termini i forma de justificació 
 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents: 
 

 Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 
2019, el període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, 
el 14 de novembre del 2019. 

 Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 
2019, el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 16 
de març de 2020. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 
 
OPCIÓ I 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

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

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del RLGS. 
 

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

 Aportar una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del 
document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 
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 S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb  indicació de si aquest ha estat 
finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons 
propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per 
a la mateixa finalitat. 

 

 Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.  

 

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

Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures de més 
import de les imputades a la subvenció, sempre i quan l’import sigui igual o superior al 20% 
la subvenció concedida o, en el seu cas, per les factures que correspongui fins a arribar a 
aquest percentatge. 
 
Balanç econòmic final d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’activitat. En el 
cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin en altres 
seus de municipi/s de la demarcació de Barcelona, així com aquells que esdevenen a 
municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, caldrà presentar el balanç del que 
s’imputa als municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona). 
 
OPCIÓ II 
 
Compte justificatiu amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, 
sempre que: 
 
1) El compte justificatiu vagi acompanyat d’un informe emès per un auditor de comptes, 

inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que 
preveu l’article 74.2 RLGS. 

 
2) L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 

Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
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Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 

 
22. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà que sigui notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic 
indicada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

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

s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
al·legui el motiu del retard i presenti la corresponent justificació, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció. 

 
3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 

partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas contrari la Diputació 
de Barcelona podrà disminuir el suport atorgat en els termes que consideri convenients. 

 
23. Mesures de garantia 

 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 

 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
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La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Podrà ser compatible amb qualsevol subvenció 
concedida per la Diputació de Barcelona.  
 

No seran compatibles amb les subvencions atorgades pel mateix cicle o festival a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 

L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del cicle o festival a desenvolupar. 
 

Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

26. Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.  
 

27. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 
 

28. Causes de reintegrament  
 

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

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

 

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

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
31. Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
32. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les dades personals facilitades en el decurs de la present convocatòria de subvenció seran 
tractades per la Diputació de Barcelona de manera que se li garanteixen el seus drets, tot 
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general 
de protecció de dades. 
 
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el 
tractament de les seves dades personals per aquest cas.” 

 
Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 28 DE MARÇ DE 2019 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR CICLES I FESTIVALS ARTÍSTICS ORGANITZATS PER ENTITATS 
PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL A REALITZAR DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019, PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA 
DE SERVEIS DE CULTURA. 
 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010733 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que organitzen cicles o festivals artístics que acompleixen els criteris 
especificats en la base 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 

 Que l’activitat del cicle o festival es desenvolupi total o majoritàriament a un o més 
municipis de la demarcació de la província de Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 
Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el cas 
de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 

 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència dels Serveis de Cultura, destinades a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que 
tinguin com a objectiu el foment i la difusió de les arts escèniques, la música, el cinema, les 
arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura i que es realitzin total o parcialment en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2019. 
Es consideraran els cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que 
s’estenguin en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona. 

  
Són objecte de suport de la present convocatòria els cicles i festivals que compleixin els 
següents requisits: 

 

 Han de centrar la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques, la música, el cinema, 
les arts visuals, la literatura i/o l’arquitectura. 

 Han de programar un mínim de 3 activitats professionals a la demarcació de Barcelona 
(exceptuant la ciutat de Barcelona). 

 Han de tenir lloc en un o més municipis de la província de Barcelona (exceptuant la 
ciutat de Barcelona). 

 Han de comptar amb la col·laboració explícita dels ajuntaments dels municipis a on es 
realitzen els cicles o festivals. 

 Han de tenir una trajectòria mínima de 2 anys. 
 
 

Queden exclosos de suport: 
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 Els cicles o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de Barcelona. 

 Els cicles o festivals que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona exclusivament. 

 Els cicles o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 Els cicles o festivals organitzats, de manera exclusiva, per una administració pública, 
per les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms locals, les 
entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria destinada a subvencionar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural serà de DOS-CENTS 
MIL EUROS (200.000 €) amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019 i amb la següent 
distribució per aplicacions pressupostàries: 

 

Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/48901 Cent-seixanta mil euros (160.000.- EUR) 

G/40103/33410/47902 Quaranta mil euros (40.000.- EUR) 

 
La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de 
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no 
es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 

 
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10, 
l’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació igual o superior a 80 punts, se’ls atorgarà el 
30% del cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 
15.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 70 i 79 punts, se’ls atorgarà el 25% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 10.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 60 i 69 punts, se’ls atorgarà el 20% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 7.000€. 

 

 Els projectes que tinguin una puntuació entre 50 i 59 punts, se’ls atorgarà el 15% del 
cost del cicle o festival al territori amb un import màxim de subvenció de 3.000€. 
 

Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir el percentatge màxim de suport 
i/o l’import màxim, per ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 
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Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses de personal integrat a 
l’estructura de l’entitat, tota la despesa d’aquest personal que superi el 25% del total del 
pressupost del projecte, no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
Quan en el pressupost presentat pel sol·licitant s’incloguin despeses no subvencionables 
(recollides a l’article 18), no es tindran en consideració a l’hora d’atorgar la subvenció. 
 
En el cas de cicles o festivals que esdevinguin a la ciutat de Barcelona i que s’estenguin 
simultàniament en altres seus de municipis de la demarcació de Barcelona, així com aquells 
que esdevenen a municipis de dins i fora de la demarcació de Barcelona, només seran 
subvencionables les despeses imputables als municipis de la demarcació de Barcelona 
(excepte la ciutat de Barcelona). En aquests casos les despeses que no siguin directament 
imputables a l’activitat en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona) s’hauran de calcular atenent a  la part proporcional que representa l’activitat en 
aquests municipis sobre la totalitat del cicle o festival. Si en el pressupost presentat per l’ens 
sol·licitant la Diputació no considera coherent el càlcul de la part proporcional que 
representa l’activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de 
Barcelona), la Diputació determinarà proporcionalment l’import del pressupost 
subvencionable. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 8 d’abril de 2019 i finalitzarà el 
dia 8 de maig de 2019, i s’anunciarà amb la publicació d’un extracte de la present 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS). 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació:  
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida a la base 6, s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.).  
 
En el cas de produir-se incidències en la presentació electrònica de les sol·licituds que 
l’impossibilitin o dificultin, els interessats, abans de finalitzar el termini concedit a l’efecte, 
poden dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
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En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui un únic cicle o festival. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar els cicles i festivals artístics desenvolupats entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2019. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans de les dates 
següents: 
 

 Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 
2019, el període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, 
el 14 de novembre del 2019. 

 

 Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 
2019, el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 16 
de març de 2020.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes 1 i 2 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 
Quart. APROVAR el modelari normalitzat per sol·licitar la participació en la 
convocatòria destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2019, promoguda per la Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta 
com a annex 3. 
 
Cinquè. APROVAR el modelari normalitzat que hauran de signar electrònicament els 
ens locals considerant que el cicle i/o festival artístics que es presenta està considerat 
per l’ajuntament sotasignat com a un esdeveniment d’interès cultural i és un gran actiu 
en el municipi que s’adjunta com a annex 4. 
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Sisè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
DOS-CENTS MIL EUROS (200.000.- EUR) amb la següent distribució per aplicacions 
pressupostàries: Cent-seixanta mil euros (160.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/48901 i quaranta mil euros (40.000.- EUR) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40103/33410/47902 del pressupost de despeses de 2019 
de la Diputació de Barcelona. Les quantitats es consideren estimatives i en funció de la 
concessió podran ser objecte de redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les 
entitats beneficiàries, sempre i quan no es superi el total màxim previst. 
 
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu 
electrònica de la Diputació.”  
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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Palafolls, per a finançar, en part, la reforma i rehabilitació del Teatre Municipal de 
Palafolls, i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 153.918.03 € en el 
marc de les Meses de concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2017/11467).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 3570, de data 19 

d’abril de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Palafolls 

NIF P0815400G 

Preacord  Reforma i rehabilitació del teatre municipal 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

153.918,03 € 

Periodificació (EUR) 2017 153.918,03 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 31 d’octubre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 

3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
5. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 

Diputació de Barcelona, es procedeix en aquest sentit. En el cas que restin imports 
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pendents, aquests es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les 
condicions establertes, i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 de juliol de 2018, i publicada en 

el 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 en el BOPB de 19 
de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el 
BOPB de 30 d’octubre de 2018. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Palafolls 

NIF P0815400G 

Actuació Reforma i rehabilitació del teatre municipal 

Codi XGL 19/X/266198 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

143.833,52 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 143.833,52 € 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.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 de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 
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de juliol de 2018, publicat en el BOPB l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; assistit pel 
secretari delegat, Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona, de 26 de novembre de 2015, va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Palafolls i la Diputació de 
Barcelona han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació 
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i 
conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb 
l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 3570, de data 19 d’abril 

de 2018, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Palafolls 

NIF P0815400G 

Preacord  
Reforma i rehabilitació del teatre 
municipal 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

153.918,03 € 

Periodificació (EUR) 2017 153.918,03 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per 
al foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
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compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 31 d’octubre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG 
..................), de data ......................................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Palafolls i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Palafolls 

NIF P0815400G 

Actuació Reforma i rehabilitació del teatre municipal 

Codi XGL 19/X/266198 

Aportació de la Diputació (EUR) 143.833,52 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 143.833,52 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació econòmica 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
de Barcelona d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 
 

1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 

amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

 
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació de Barcelona, aquesta 

pot procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin 
d’efectuar. 

 
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 

drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació de 
Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”, el que inclou els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació 
d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 

 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
 
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 2 anys. 
 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
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Quart. Execució de despeses  
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de l’any en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la apart 
resolutiva. 

 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona, abans del 31 d’octubre de 

cada any, quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 
2. La Diputació de Barcelona pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 

administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de 

Barcelona es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes 
tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es 
considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 31 de març 

de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 

Barcelona, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
6. 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 s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
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7. 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’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona reduirà 
l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la 

corresponent justificació. 
 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona en cada exercici pressupostari 

són, com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat 
següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 

 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació de 

Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3.  L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així 

com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  
 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 

justificats. 
 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones signen el present conveni electrònicament.“ 

 

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent quaranta-tres mil vuit-cents 
trenta-tres euros amb cinquanta-dos cèntims (143.833,52 €), amb la següent 
distribució: 
 

- 143.833,52 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 
de l’anualitat 2019. 

 
Quart.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Gualba, per a finançar, en part l’adequació i millora de la Sala Gorg Negre, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 110.000 € en el marc de les Meses 
de concertació del PXGL 2016- 2019 (exp. núm. 2019/3980).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a 
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 4335, de data 19 de 

maig de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

 

Ens destinatari Ajuntament de Gualba 

NIF P0809600J 

Preacord  Adequació i millora de la Sala Gorg Negre 
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Aportació de la 
Diputació (EUR) 

110.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 110.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment 
de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Inicial 

 
2. En data 8 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 

3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 de juliol de 2018, i publicada en 

el 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 en el BOPB de 19 
de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el 
BOPB de 30 d’octubre de 2018. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Gualba 

NIF P0809600J 
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Actuació Adequació i millora de la Sala Gorg Negre 

Codi XGL 19/X/266187 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

110.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 110.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.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 de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 
9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; assistit pel 
secretari delegat, Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE GUALBA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Gualba i la Diputació de 
Barcelona han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la diversificació 
econòmica”, que inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i 
conservació, així com en matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb 
l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 
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III. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 4335, de data 19 de 
maig de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Gualba 

NIF P0809600J 

Preacord  Adequació i millora de la Sala Gorg Negre 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

110.000 € 

Periodificació (EUR) 2018 110.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de 
la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina de Difusió Artística 

Tipus de preacord Inicial 

 
IV. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
Instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 8 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG 
..................), de data ......................................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Gualba i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 
relació a l’actuació següent: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Gualba 

NIF P0809600J 

Actuació Adequació i millora de la Sala Gorg Negre 

Codi XGL 19/X/266187 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

110.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 110.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Classe de recurs Inicial 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
de Barcelona d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació de Barcelona, aquesta 
pot procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin 
d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació de 
Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
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Locals”, el que inclou els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació 
d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 

 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 2 anys. 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

Quart. Execució de despeses  
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de l’any en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la apart 
resolutiva. 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació de Barcelona pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 

administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de 

Barcelona es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes 
tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es 
considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 31 de març 

de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16. 

4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 
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6. 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 s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. 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’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona reduirà 
l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la 

corresponent justificació. 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona en cada exercici pressupostari 

són, com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat 
següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 

 
Desè. Identificació de l’actuació  
 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació de 

Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
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4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 

Onzè. Tancament  
 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 

Dotzè. Modificacions 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 

Tretzè. Incompliment 
 

1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 
a la seva resolució. 

2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 

Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 

I en prova de conformitat, les persones signen el present conveni electrònicament.“ 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent mil deu euros (110.000 €), 
amb la següent distribució: 
 

- 110.000 € euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/76260 
de l’anualitat 2019. 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
28.- Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esparreguera, per a finançar, en part, la rehabilitació de Cal Trempat, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de 
concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2019/3865).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 6112/16, de data 

23/6/2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Aj. Esparreguera  

NIF P0807500D 

Preacord  Rehabilitació edifici Cal Trempat 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

250.000 € 
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Periodificació (EUR) 
2017 
2018 

100.000 € 
150.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 28/11/2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord 

esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions 
de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
5. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 

Diputació, es procedeix en aquest sentit. En el cas que restin imports pendents, 
aquests es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions 
establertes, i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta 
de Govern la competència objecte del present Dictamen, tal com consta a l’apartat 
7.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol 
de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol 

de 2018, 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització parcial del següent preacord i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Esparreguera 

NIF P0807500D 

Actuació Rehabilitació edifici Cal Trempat 

Codi XGL 19/X/266174 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

244.444,38 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 ------------- 

2017 ------------- 

2018 ------------- 

2019 244.444,38 € 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició per al foment de la diversificació 
econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat pel president, <nom i cognoms>, facultat en 
aplicació de l’apartat 7.1.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 de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 
de juliol de 2018, publicat al BOPB el 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; assistit/da pel 
secretari delegat <nom i cognoms>, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament d’Esparreguera i la Diputació han 
decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació 
“Manteniment i reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que 
inclou les actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en 
matèria de reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i 
garantir-ne el seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 6112/16, de data 23.6.2016, 

es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Aj. Esparreguera 

NIF P0807500D 

Preacord  Rehabilitació edifici Cal Trempat 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

250.000 € 

Periodificació 
(EUR) 

2017 
2018 

100.000 € 
150.000 € 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de 
preacord 

Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 10332/16, de data 26.10.2016, 

es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte 
regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos 
assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es 
va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels 
preacords. 

 
V. En data 28.11.2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord 

esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de 
gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
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aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona <número>, de data <data>. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament d’Esparreguera i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
 

Ens destinatari Aj. Esparreguera 

NIF P0807500D 

Actuació Rehabilitació edifici Cal Trempat 

Codi XGL 19/X/266174 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

244.444,38 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 -------------- 

2017 -------------- 

2018 -------------- 

2019 244.444,38 (EUR) 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació Base de concertació 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 
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- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 
 
La prestació del següent suport en relació amb l’actuació aprovada: 
 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 

amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

 
3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 

compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 
 
4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 

drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit 
territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 

 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a dos anys. 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

Quart. Execució de despeses  
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 
desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb 
la periodificació establerta a l’apartat primer de la apart resolutiva. 
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2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
 

Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 

1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 

 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 

reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 
 

Sisè. Justificació de despeses  
 

1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 31 de març 

de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 
 

3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16. 

 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

 
6. 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 s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
7. 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’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 
 

Setè. Procediment de justificació  
 

1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions. 
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2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 

Vuitè. Pagament  
 

1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 

 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 

màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas 
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a 
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 
 

Novè. Finalització d’actuacions 
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 

 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 

les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 
 

Onzè. Tancament  
 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
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pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 
 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 
 

Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 

Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 

 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
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La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament el present 
conveni.” 

 

Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de dos-cents quaranta-quatre mil 
quatre-cents quaranta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims (244.444,38 €), amb la 
següent distribució: 
 

- Dos-cents quaranta-quatre mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb trenta-
vuit cèntims, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 de 
l’anualitat 2019. 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar, en part, la rehabilitació de Can Luna, i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic de 150.000 €, en el marc de les Meses de 
concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2019/3987).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10906, de data 6 de 

novembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de la Garriga 

NIF P0808700I 

Preacord  Rehabilitació de Can Luna 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

150.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 150.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 
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Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 20 de juny de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 9 de juliol de 2018, i publicada en 

el 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 en el BOPB de 19 
de setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el 
BOPB de 30 d’octubre de 2018. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de la Garriga 

NIF P0808700I 

Actuació Rehabilitació de Can Luna 

Codi XGL 19/X/266197 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

150.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 150.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 
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Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.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 de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18, en data 
9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; assistit pel 
secretari delegat, Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB de 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de la Garriga i la Diputació de 
Barcelona han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general, així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10906, de data 6 de 

novembre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de la Garriga 

NIF P0808700I 
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Preacord  Rehabilitació de Can Luna 

Aportació de la Diputació (EUR) 150.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 150.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
Instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 20 de juny de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del preacord 

esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de 
gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG 
..................), de data ......................................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de la Garriga i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
 

Ens destinatari Ajuntament de la Garriga 

NIF P0808700I 

Actuació Rehabilitació de Can Luna 
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Codi XGL 19/X/266197 

Aportació de la Diputació (EUR) 150.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 150.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Classe de recurs Base de concertació 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
de Barcelona d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació de Barcelona, aquesta 
pot procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin 
d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació de 
Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”, el que inclou els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació 
d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
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1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 
vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  

2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 2 anys. 

3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 
mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 

 
Quart. Execució de despeses  
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 

desembre de l’any en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la apart 
resolutiva. 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació de Barcelona pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 

administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de 

Barcelona es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes 
tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es 
considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 31 de març 

de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16. 

4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

6. 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 s’han de refer ir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. 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’obra o de 
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l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona reduirà 
l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la 

corresponent justificació. 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona en cada exercici pressupostari 

són, com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat 
següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  

 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 

 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació de 

Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  

 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
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l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 
Dotzè. Modificacions 

 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
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La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones signen el present conveni electrònicament.“ 

 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000 €), amb la següent distribució: 
 

- 150.000 € euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 
de l’anualitat 2019. 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
Gerència Serveis de Biblioteques 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
nou conveni de col·laboració tipus per a la prestació del servei de lectura 
mitjançant bibliobús (exp. núm. 2019/0004970).- 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: 
 
“La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació per tal d’assegurar que 
puguin dotar els seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
Un dels objectius de la Diputació de Barcelona és garantir l’accés a la informació i a la 
cultura a tots els ciutadans del seu territori. En aquest sentit, l’any 1995, a través del 
llavors Servei de Biblioteques es va elaborar un Pla de bibliobusos per tal de donar 
una alternativa bibliotecària a les poblacions de menys de 3.000 habitants que no 
tenen obligació ni mitjans per mantenir una biblioteca fixa actualitzada. 
 
Amb aquest objectiu es pretén oferir possibilitats d’accés al coneixement, a la cultura, 
el pensament, el lleure i a la informació als municipis més petits, de manera similar als 
que ofereixen les biblioteques estables de les poblacions grans. El Bibliobús presta 
unes funcions equiparades a les de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM), ja que a través del catàleg col·lectiu dona accés al fons bibliogràfic 
de tota la Xarxa. 
 
El bibliobús és una biblioteca mòbil que s’ha impulsat en zones de menys concentració 
demogràfica, principalment en municipis d’entre 300 i 3.000 habitants. Actualment la 
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Diputació compta amb deu bibliobusos que donen servei a un total de 111 municipis, 
amb un àmbit de cobertura de gairebé 170.000 habitants. 
 
L’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL), atribueix com a competències pròpies de la Diputació, la coordinació dels 
serveis municipals, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica i la prestació 
dels serveis públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal. De 
manera similar, també preveu aquestes atribucions per a la Diputació l’article 91 del 
text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 
 
Així mateix, la Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema bibliotecari de Catalunya, a més 
de la previsió dels serveis bibliotecaris mòbils i la regulació dels serveis de suport a la 
lectura pública, en el seu article 39 assigna expressament als municipis les 
competències, entre d’altres, de coordinar i promoure la lectura pública i disposa que 
els municipis de menys de cinc mil habitants han de rebre suport en la prestació 
d’aquest servei. 
 
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 a la disposició transitòria tercera 
de la citada Llei 4/1993, determina els serveis 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 i, entre aquests serveis l’apartat e) de l’esmentat 
article 2.3, inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui 
supracomarcal”. 
 
L’article 36.2.b) de l’esmentada LBRL i l’article 92.1 del TRLMRLC, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. En el cas 
d’aquells municipis on es presta el servei de bibliobús, 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. 
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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 per a la 
prestació del servei de lectura mitjançant bibliobús amb pràcticament tots aquells 
Ajuntaments on es presta aquest servei. Únicament els municipis atesos pel bibliobús 
Puigdon, en haver entrat en servei l’any 2016, disposen d’un conveni adaptat a dita 
normativa. 
 
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.  
 
Per acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació, de data 12 de juliol de 2012 es 
van aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de 
bibliobús. 
 

Vist l’apartat 3.4.j.2) 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 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, que estableix la delegació de la 
Presidència per a l’aprovació de convenis tipus en la Junta de Govern. 
 

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 per a la prestació del servei de 
lectura mitjançant bibliobús, que actualitza les directrius generals d’assistència i 
cooperació tècnica de la Diputació de Barcelona previstes per a la prestació d’aquest 
servei, d’acord amb la minuta que a continuació es transcriu: 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE (nom de l’ajuntament) PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
LECTURA MITJANÇANT UN BIBLIOBÚS 
 
I. 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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/ssa president/ta, assistit 
pel secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./Sra. (nom de la persona). 
 
II. 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, el servei de lectura pública, d’àmbit municipal, tan proper al ciutadà, està 
cridat 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 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LBRL); 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 (TRLMRLC), i 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 de prestació obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants. 
 
L’esmentada Llei 4/1993 i el Mapa de Lectura Pública de Catalunya preveuen per aquells 
municipis que no disposin de servei estàtic, l’accés a la lectura pública mitjançant el servei 
de bibliobús. 
 
3. L’article 36 de la LBRL atribueix com a competència pròpia de la Diputació la coordinació 
dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adequada, així com 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i la prestació de serveis 
públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal.  
 
4. 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, del sistema bibliotecari de Catalunya, 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, i entre aquests serveis l’apartat e) de 
l'esmentat article inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu abast sigui 
supracomarcal”. 
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5. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta les 
esmentades funcions de coordinació, assistència i cooperació municipal, per tal d’assegurar 
la prestació adequada del servei de biblioteca pública. 
 
6. La Diputació de Barcelona, de conformitat amb el Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya, considera el servei de Bibliobús adient per als municipis d’entre 300 i 3.000 
habitants. En aquest sentit, per acord de la Junta de Govern de data 12 de juliol de 2012 es 
van aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de bibliobús.  
 
D’acord amb l’anterior, es mantindrà el servei de bibliobús mentre el municipi no disposi de 
biblioteca estable. 
 
7. L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona tenen voluntat de formalitzar, en el present 
document, un conveni de col·laboració de conformitat amb 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.  
 
8. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
9. El present conveni va ser aprovat per acord de ............... / resolució de ..... de 
l’Ajuntament de data .................... i per Acord de la Junta de Govern Local de la Diputació 
de Barcelona de data ..................  
 
Per tot l’exposat, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

Primer. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és fixar els termes de col·laboració per establir la prestació del 
servei de lectura pública mitjançant un bibliobús de la Diputació de Barcelona, al municipi de 
(nom del Municipi). 
 
L’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) accepta l’assistència i cooperació tècnica de la 
Diputació de Barcelona que suposa la prestació aquest servei, que forma part de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals de la demarcació de Barcelona (en endavant XBM), gestionada 
concertadament entre la Diputació i els ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon. Direcció tècnica 
 
La Direcció tècnica del Bibliobús l’exercirà el/la bibliotecari/ària director/a del Bibliobús, 
contractat/da per la Diputació de Barcelona. 
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Tercer. Ubicació 
 
El Bibliobús s’instal·larà en espais del municipi que permetin el seu ús d’una manera idònia 
facilitant l’accés al conjunt dels ciutadans. 
 
Quart. Compromisos de la Diputació de Barcelona  
 
La Diputació de Barcelona es compromet al compliment dels pactes d’aquest conveni, i de 
manera concreta a: 
 
1. Subministrar el fons documental del Bibliobús, fent la reposició anual necessària per a 

l’actualització dels documents i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici. 

 
2. Organitzar el funcionament tècnic per a la prestació del servei de Bibliobús.  

 
3. Aportar la dotació del personal necessària, així com oferir-li la formació tècnica adient. 
 
4. Proporcionar el material tècnic que necessiti el Bibliobús per al seu funcionament. 
 
5. Facilitar als usuaris del Bibliobús l’accés als fons bibliogràfics i documentals del conjunt 

de les biblioteques de la XBM i a altres sistemes d’informació externs. 
 
6. Establir, d’acord amb l’Ajuntament, els dies què es prestarà el servei al municipi; sens 

perjudici de que, per necessitats generals, la Diputació de Barcelona pugui modificar els 
dies o els horaris del servei comunicant-ho prèviament a l’Ajuntament. 

 
7. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti a la prestació del servei planificat, 

amb la màxima antelació possible.  
 
8. Facilitar anualment a l’Ajuntament informació i avaluació  de l’ús del servei a la població.  
 
9. Complir amb totes les seves obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 
 
Cinquè. Compromisos de l’Ajuntament de (nom de l’ajuntament) 
 
L’Ajuntament es compromet al compliment dels pactes d’aquest conveni, i de manera 
concreta a: 
 
1. Facilitar l’espai d’estacionament i la seva senyalització per tal de garantir l’accés del 

vehicle del Bibliobús els dies establerts per a la prestació del servei.  
 
2. Facilitar l’establiment de les connexions elèctrica i de comunicacions, segons les 

directrius tècniques establertes per la Gerència de Serveis de Biblioteques i garantir la 
deguda certificació i revisions de la instal·lació per un instal·lador autoritzat, segons 
estableix el Reglament vigent. 

 
3. Facilitar accés a lavabos al personal del Bibliobús. 
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4. Comunicar amb la major antelació possible al personal del Bibliobús i a la Gerència de 

Serveis de Biblioteques qualsevol circumstància que no permeti donar el servei o bé 
accedir a la parada. 
 

5. Col·laborar activament en la difusió del servei de bibliobús entre la població del municipi, 
el que inclou el compromís de crear, a la pàgina web municipal, un espai destinat a la 
promoció del servei de Bibliobús. 

 
6. Promoure el Bibliobús com un agent de formació i de lleure per a tots els habitants del 

municipi, facilitant la relació d’aquest amb els agents territorials, especialment amb els 
centres educatius i altres entitats culturals i associatives. 

 
7. Col·laborar en la prestació del servei amb el personal adscrit al Bibliobús, així com 

facilitar espais adequats per dur a terme activitats per fomentar la lectura, la cultura o la 
formació permanent. 

 

8. Facilitar, d’acord amb la Direcció del Bibliobús, un punt estable i accessible dins del 
municipi per facilitar la distribució de material de difusió, i el retorn i préstec de 
documents. 

 
9. Informar a la població de qualsevol incident que alteri l’ús del servei. 
 
10. Designar interlocutors de l’Ajuntament per al servei de Bibliobús als quals es pugui 

contactar en horari d’oficina i en l’horari de servei del Bibliobús al municipi. 
 
11. Donar-se per assabentat de les directrius i normatives de la Diputació en relació al carnet 

d’usuari i d’ús dels serveis bibliotecaris vinculats al carnet de la XBM. 
 
12. Facilitar la coordinació i cooperació del municipi amb el sistema de lectura pública. 
 
Sisè. Comissió de seguiment 
 
Per avaluar el funcionament del servei i facilitar la interlocució i l’aplicació d’aquest conveni 
es constituirà una Comissió de seguiment del bibliobús, que estarà integrada pel director o 
directora del Bibliobús, un representant de cadascun dels ajuntaments als que dona servei 
el Bibliobús i un representant de la Diputació de Barcelona. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà a instàncies de qualsevol de les seves parts per 
tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest conveni o relacionada amb 
el servei o amb les activitats programades. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà amb caràcter bianual, convocada per la Gerència de 
Serveis de Biblioteques, per tractar qualsevol qüestió que pugui sorgir de l’aplicació d’aquest 
conveni o relacionada amb el servei o amb les activitats programades. 
 
Setè. Protecció de dades de caràcter personal 
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La Diputació de Barcelona actua com a responsable del tractament de les dades del 
personal del bibliobús, així com les de la resta d’usuaris dels diferents sistemes i eines que 
es posen a la seva disposició. 
 
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. 
 
Vuitè. Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix per una vigència de 4 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. 
 
Novè. Causes de resolució 
 
Seran causa de resolució d’aquest conveni, les següents: 

 
1. El transcurs del termini de vigència o acompliment dels objectius. 
 
2. El mutu acord dels signants. 
 
3. Que l’Ajuntament inauguri una biblioteca integrada al Sistema de lectura pública de 

Catalunya.  
 
4. Quan, efectuada l’avaluació anual del servei a partir de les estadístiques d’ús i els costos 

del servei, la mitjana d’usos de préstec per parada i dia de servei sigui inferior a 12 usos, 
en el cas de municipis entre 300 i 999 habitants, i inferior a 16 usos de préstec en 
municipis superiors a 1.000 habitants i des de la Gerència de Serveis de Biblioteques es 
consideri adient la resolució. 

 
5. Quan l’Ajuntament no garanteixi les condicions del servei i això comporti tenir el vehicle 

inactiu de manera reiterada. 
 
Desè. Règim jurídic i naturalesa del conveni 
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El present conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts de conformitat amb les 
previsions acordades i, en allò no previst específicament i per a la seva interpretació, 
s’estarà al previst a la legislació catalana, Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i legislació estatal d’aplicació, a 
més de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Onzè. 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.” 

 
Segon. Procedir a la formalització dels corresponents convenis de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments que disposin de servei de lectura pública 
mitjançant bibliobús.” 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació 
amb plataforma telemàtica Xaloc", executats de l’1 de novembre de 2017 a 31 
d’octubre de 2018, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019" (exp. núm. 2018/1291).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 22 de febrer de 2018, 
va aprovar la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc” (ref. reg. AJG 36/18), en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 (ref. reg. AJG 689/17) del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” i del seu règim regulador. 

 

2. Segons les condicions de concertació del recurs, el present fons de prestació 
consisteix en un ajut que representa el 75% de l’import de la despesa elegible 
a justificar, de manera que el percentatge de cofinançament per part de l’ens 
beneficiari és del 25% sobre el cost total de l’actuació. 

 

3. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis 
bàsics i ateses les especials dificultats de les tresoreries municipals degudes a un 
context de crisi, la Diputació de Barcelona va realitzar un pagament avançat del 
7 5% de l’import concedit, un cop els ens destinataris van presentar l’acceptació 
de l’ajut. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. D’acord amb els apartats 2.1 i 2.2 del règim de gestió, regulats a l’acord tercer 
del dictamen esmentat, el període d’execució dels ajuts comprenia des de l’1 de 
novembre de 2017 fins al 31 d’octubre de 2018, mentre que el de justificació 
finalitzava el 31 d’octubre de 2018. 

 

5. Vist l’apartat sisè del tercer acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 
regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 

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

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

6.2 Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels imports no justificats. 

6.3 Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 
de deu dies des de l’aprovació. 

6.4 Si escau, amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, 
s’han de sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici 
que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació 
a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la compensació. 

...“ 
 

6. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació indicat, per Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de 13 de desembre de 2018 (D 
13750/18), es va aprovar la liquidació provisional dels fons de prestació "Els serveis 
locals d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2018, que incloïa els fons que restaven pendents de proposar el 
pagament a 28 de novembre de 2018 i s’habilitava un període d’audiència de quinze 
dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’esmentat decret, per tal 
els ens destinataris presentessin la justificació pendent, així com també per tal 
d’esmenar i al·legar el que s’estimés pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, 
es procediria a la revocació dels imports no justificats i, si fos escaient, al 
reintegrament dels imports satisfets per avançat.  

 
7. En data 17 de desembre de 2018 es va dur a terme la notificació de l’esmentat 

decret de liquidació provisional a totes les entitats afectades, de manera que, 
d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com el segon punt de la 
part dispositiva del mencionat decret, el termini d’audiència concedit va finalitzar el 
10 de gener de 2019. En data 29 de gener de 2019 l’Ajuntament de Canyelles va 
presentar una sol·licitud d’esmena de la justificació de despeses, presentada fora de 
termini. 

 
8. Havent transcorregut el període d’audiència, es constata que l’ajut concedit a 

l’Ajuntament de Canyelles (amb codi XGL 18/Y/248965) no ha estat justificat 
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correctament, i s’observen unes deficiències de les que es deriva una revocació 
parcial, ja que el cost justificat considerat elegible és inferior a l’import concedit i no 
cobreix la totalitat de l’import avançat, conforme es detalla en l’informe tècnic de 
data 22/2/2019 que es transcriu parcialment a continuació: 

 
“...  
En data 31 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Canyelles va presentar la justificació de 
despeses amb els formularis normalitzats corresponents. Aquesta justificació de despeses 
va ser objecte de revisió per part de l’equip tècnic del Servei de Mercat de Treball (en 
endavant SMT), detectant-se les següents incidències a subsanar per part de l’entitat: 
 
No es pot verificar l’àmbit professional, les tasques realitzades ni el percentatge de 
dedicació a l’actuació per part del personal tècnic imputat. 
 
No es pot verificar que les factures de les empreses SUMAPE i BUREAU VALLE estiguin 
vinculades directament a l’actuació i s’ha de revisar el seu percentatge d’imputació atès que 
són despeses de caràcter amortitzable.  
 
No són elegibles les factures de subministrament d’energia de l’empresa ENDESA 
ENERGIA com a despeses directes generals, atès que són despeses indirectes. 
 
En data 12 de novembre de 2018, l’SMT va remetre a l’Ajuntament de Canyelles el 
requeriment d’esmena corresponent, que no va ser respost per part de l’entitat. 
 

En data 13 de desembre de 2018, la Diputació de Barcelona va aprovar la liquidació 
provisional dels fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb plataforma 
telemàtica XALOC", en el marc del  
 

Catàleg de serveis de l'any 2018 (Decret núm. 13750) i va habilitar un període d'audiència 
de 15 dies per presentar la documentació de justificació pendent, que finalitzava el 10 de 
gener del 2019. Posteriorment, en data 29 de gener de 2019, l’Ajuntament de Canyelles va 
presentar una sol·licitud d’esmena de la justificació de despeses, que es considera 
presentada fora de termini. 
 

Proposta 
 

Vista la justificació final presentada per l’Ajuntament de Canyelles en data 31 d’octubre de 
2018, i l’apartat 2.3 del tercer acord del règim de gestió dels esmentats fons de prestació en 
relació a les despeses elegibles i no elegibles.  
 

Vist que l’entitat no ha donat resposta dins dels terminis establerts al requeriment formulat 
per l’SMT en relació a la justificació presentada i, per tant, les incidències detectades no han 
estat esmenades.  
 
Es conclou així que la justificació no s’ha efectuat correctament pel fet d’incloure despeses 
que no són elegibles, o de les que no s’ha pogut acreditar la seva dedicació a la realització 
de l’actuació, d’acord amb el que estableix el règim de gestió del fons, que és la normativa 
que s’aplica.  
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Per tot això, es proposa no acceptar com a despesa elegible la totalitat del cost justificat, 
sinó tan sols la que compleix amb els requisits de despesa elegible, i que es relaciona en 
l’apartat següent:   
 

 
COST TOTAL 
JUSTIFICAT 

COST 
ELEGIBLE 

Despeses directes de personal 6.905,30 € 0 € 

Despeses directes generals    

     Factures Endesa Energia 1.647,17 € 0 € 

     Factures Sumape i Bureau Valle 208,92 € 0 € 

     Altres despeses directes generals 245,48 € 245,48 € 

Subtotal despeses directes 9.006,87 € 245,48 € 

Despeses indirectes 1.590,00 € 43,32 € 

TOTAL 10.596,87 € 288,80 € 

 
Resultant per tant que l’import de despesa justificat que es considera elegible, d’acord amb 
el règim de gestió, ascendeix a un import de 288,80 €, el que aplicant les condicions de 
cofinançament (l’ajut concedit representa el 75% de l’import de la despesa elegible a 
justificar) que correspon a la Diputació de Barcelona resulta un import a percebre de 
216,60 €.  

 

9. El pagament del recurs econòmic es realitza en funció de l’import atorgat i en 
proporció a l’import finalment justificat i a aquesta obligació de cofinançament, 
segons estableix l’apartat 3 de l’acord tercer del règim de gestió. 

 

10. L’import resultant de l’esmentada revocació parcial no s’ha incorporat com a 
romanent de crèdit al pressupost 2019, per tant, no cal fer reajustament a nivell 
pressupostari. 

 
Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb el dictamen ( ref. reg. AJG 36/18) i en especial referència al seu 
apartat sisè, aprovat en Junta de Govern, en data 22 de febrer de 2018, que 
aprova la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador. 

 

2. Vist l’article 37.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
que estableix com una de les causes de reintegrament l’incompliment de l'obligació 
de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 
d'aquesta Llei, i si s'escau, en les normes reguladores de la subvenció. 

 

3. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa 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, per delegació de la Presidència, la liquidació definitiva dels 
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fons de prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de 
recursos. 

 

4. Vist l’apartat 7.3.a) de la Refosa núm.1/2018 que, per delegació de la Presidència, 
atribueix a les vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per 
elevar a la Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de 
catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 

 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Els serveis locals 
d’ocupació amb plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (ref. reg. AJG 36/18), els quals 
s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 
d’octubre de 2018 i justificar, com a màxim, el 31 d’octubre de 2018. 
 
Segon. REVOCAR parcialment i APROVAR la reducció de l’ajut econòmic concedit 
(codi XGL 18/Y/248965) que s’indica a continuació: 
 

 
Ens destinatari 

 
NIF 

 
Import 

concedit 
Import a 
justificar 

Import pagat 
(avançament) 

Justificació 
total 

acceptada 

Import  
final a 

percebre 

Import 
revocació 

Aj. de Canyelles P0804200D 17.966,58 € 23.955,44 € 13.474,94 € 288,80 € 216,60 € 17.749,98 € 

 
Tercer. SOL·LICITAR a l’Ajuntament de Canyelles el reintegrament de l’import 
avançat que no ha estat justificat, tal i com es detalla en el quadre que més 
endavant s’indica. Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva, d’acord amb l’art. 62, 
apartat 2n de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en els terminis 
següents: 
 

 Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 

 Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 

 
Tenint en compte que en cas d’existir deutes de la Diputació de Barcelona amb l’ens 
s’efectuarà la corresponent compensació directament. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Ens destinatari 
 

Codi XGL Import avançat a 
reintegrar 

Aj. de Canyelles 18/Y/248965 13.258,34 € 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local afectat.” 
 
El president, senyor Castells (CiU), dona la benvinguda a la nova vicepresidenta 
segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, senyora Laura 
Martinez i Portell (CiU). Li agraeix que hagi acceptat aquesta responsabilitat i diu que 
està segur que tindrà molta sort i molts encerts. 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la 
secretària que en dona fe.   
 
 
 


