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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 25 d’abril 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), vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i
amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor
Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors
Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), senyora Sonia
Recasens i Alsina (CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i
Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM),
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), i el diputat, amb veu però sense vot, senyor
Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA).
Hi assisteix, 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 Corella 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), i
el diputat senyor Isaac Albert i Agut (ERC-AM), així com les diputades i diputats amb
veu però sense vot, senyores les diputades senyores Núria Marín i Martínez (PSC-CP)
i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i senyors Manuel Reyes López (PP) i Miguel
Ángel Ibáñez Giner (Cs).
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 11 d’abril de 2019.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de
la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/0008176).
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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 econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2018/0016349).

Servei de Programació
Consells Comarcals
4.

Dictamen pel qual es proposa la concessió de la línia de crèdits a curt termini per
a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (exp. núm.
2019/0003284).

Caixa de Crèdit
5.

MEDIONA.- 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 Mediona,
per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp futbol”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002347).

6.

TORRE DE CLARAMUNT, LA.- 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 la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Adquisició
béns millora servei neteja viaria”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp.
núm. 2019/0007551).

Programa de Crèdit Local
7.

FOLGUEROLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 22.084,23 €, a l'Ajuntament de Folgueroles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0006483).

8.

MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 86.285,09 €, a l'Ajuntament de Martorell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0006568).

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del conveni de cessió d’ús de la planta baixa i entresòl de l’edifici situat al
C/ Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona, des del 22
de maig de 2019 fins el 21 de maig de 2023 (exp. núm. 2015/427).
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió dels recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (expedient núm. 2018/20288).

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Fogars de la Selva, relatiu a les obres de Millora dels accessos a
l’Ajuntament i Zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva,
per un import total de 1.202.299,64 €, IVA inclòs (exp. núm. 2018/292).
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Subirats, relatiu a les obres del projecte constructiu de
Reurbanització de la travessera urbana BV-2155, entre el PK 2+855 i el PK 3+300
a Can Cartró. TM Subirats, per un import total de 444.303,42 €, IVA inclòs (exp.
núm. 2017/6901).
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Direcció de Relacions Internacionals
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat
Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech, per a finançar el projecte “Programa de
Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, en
el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015)
(AJG 134/15) (exp. núm. 2014/9241).
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial per import de 1.321,80 €, de la subvenció
atorgada a Xarxa de Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a
favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura,
Equador)”, atorgada per acord de la Junta de Govern, de data 10 de juliol de 2014
(exp. núm. 2014/805).
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 15.510,73 €, en relació amb la
subvenció atorgada a l’associació Cooperacció, pel projecte “Resolució 1325 de
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Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una pau sostenible a Colòmbia”,
en el marc de la convocatòria 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 (2013)
(exp. núm. 2013/892).
Gerència de Serveis de Benestar Social
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Setba, com a fundació
absorbida, per la Fundació Bizcabar, com a fundació absorbent, que adquirirà, per
successió universal, la totalitat dels drets i obligacions que integren el patrimoni de
la fundació absorbida (exp. núm. 2018/666).
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord per a la redacció del projecte i execució d’obres de la
Sala Polivalent de la Plaça de la Creu i, en conseqüència, atorgar un recurs
econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/0015014).
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent
Barcelona ciutat) (exp. núm. 2019/4933).
Gerència de Serveis d’Esports
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina
d’Equipaments Esportius, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441).
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina d’Activitats
Esportives, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441).
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”,
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derivat del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019” (exp. núm. 2019/5638).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
aprovada pel Consorci en data 24 de juliol de 2018, la qual ha estat ratificada
posteriorment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb efectes 31 de
desembre de 2018 i, que determina la cessió global d’actius i passius i, en
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor
del Consell Comarcal del Vallès Occidental (exp. núm. 2016/0006297).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 d’abril de 2019.- Pel senyor
President, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 11 d’abril de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, no
assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta cinquena,
senyora Parlon (PSC-CP), qui diu que votarà a favor dels punts 3, 10, 11, 12, 17, 18,
19, 20, 21 i de la resta s’abstindrà.
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.
2019/0008176).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. Fets
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
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Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències,
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa està representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són
coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona estima convenient modificar la seva
representació al si de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i al Consell Rector i la
Comissió Territorial, creada pel Consell Rector, de l’Associació Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona.
II. Fonaments de dret
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que
es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria
simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la
Junta de Govern la designació de representants.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els diferents
organismes s’ha d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense
perjudici que pugui revocar-se el nomenament en qualsevol moment o que els estatuts
prevegin un període diferent.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona recaigui sobre
membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els estatuts reguladors, en el
cas que aquells perdin la condició de diputat/ada per qualsevol de les causes previstes
legalment, perdran automàticament la seva condició de representant de la Diputació
en els diferents ens i organismes. En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el
mandat corporatiu; és a dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de
2019, sense perjudici de continuar en funcions en la forma legalment establerta i
només per realitzar actes d’administració ordinària.
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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 amb els ens participats, i la
creació del seu Grup de Suport (AJG 730/14).
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar, com s’ha dit, l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
l’apartat primer I, subapartat 4.f), de l’Acord núm. 129/15, adoptat en sessió plenària
extraordinària de data 29 de juliol de 2015, sobre delegació de competències del Ple
en favor de la Junta de Govern i la Presidència (publicat al BOPB de 3 d’agost de
2015), delegació traslladada a l’epígraf 3.4.g) de la Refosa 1/2018, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048/18, en data 9 de juliol, i publicada al BOPB d’11
de juliol de 2018.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
PRIMER. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en els
organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent:
A).- Federació Espanyola de Municipis i Províncies
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18),
com a representant suplent de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa en la Comissió de
Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, i NOMENAR l’Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges per a
substituir-lo en la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- DETERMINAR, en conseqüència, que la representació de la Diputació de
Barcelona en la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, prevista a l’article 42
dels Estatuts de l’ens, resta de la manera següent:
Primer. És representant nat de cada un dels ens locals que integren aquesta
Comissió el seu President i, per tant, en el cas de la Diputació de Barcelona, l’Excm.
Sr. Marc Castells i Berzosa, President de la corporació des del 28.06.18, sens
perjudici que pugui delegar-ho, així com designar la persona que el pugui substituir per
raó d’absència i què, en qualsevol cas, d’acord amb la normativa de la Comissió, han
de ser diputats/ades.
Segon. Es nomena el diputat Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges com a suplent de l’Excm.
Sr. Marc Castells i Berzosa, per substituir-lo, en cas d’absència, en les reunions que es
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convoquin de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells
Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
B).- Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 10.03.16 (AJG
75/16), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Rector de
l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i NOMENAR l’Il·lm. Sr.
Miquel Forns i Fusté per a substituir-lo en la representació que ostentava fins ara.
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Montserrat Tordera i Vigas,
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 10.03.16 (AJG 75/16),
com a representant suplent de la Diputació de Barcelona, en supòsits d’absència o
impossibilitat d’assistència de l’Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina, a la Comissió
Territorial, creada pel Consell Rector, de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona, i NOMENAR la Sra. Rosa Serra i Rotes per a substituir-la en la
representació suplent que ostentava fins ara.
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona a l’Associació Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona resta de la manera següent:
Primer.- La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el Consell
General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual pot tenir o
no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8 i 16 dels estatuts reguladors
de l’associació, és:
- Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Segon.- La persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el Consell
Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual ha de tenir
la condició de, com a mínim, Vice-President de la corporació, d’acord amb l’article 19
dels estatuts reguladors de l’associació, és:
- Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Tercer.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en la Comissió Territorial creada pel Consell Rector de de l’Associació
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, les quals poden tenir o no la condició de
diputat/ada, són:
Titular:

Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Suplent:

Sra. Rosa Serra i Rotes
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SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al
seu coneixement i als efectes legals oportuns.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyor president. Ja sé que soc molt pesat i
vostè té l’habilitat per sortir-se’n prou àmplia. Podem entendre que la Diputació pugui
estar en entitats, no ho sé, com l’Institut del Teatre, doncs perquè si no hi fos la
Diputació probablement l’Institut del Teatre no existiria, o potser podem entendre-la en
el Consorci del Gran Teatre del Liceu, pel que comporta, etc., però com no podem
entendre la presència de la Diputació a altres institucions i fins ara ningú no ens
explica el com i el per què, ho tornem a demanar. Molt em temo que acabarà el
mandat sense una resposta clara. Gràcies.
I el senyor Castells diu: Gràcies. Tindré una quarta part de la culpa de tot això,
perquè només fa una quarta part del temps que soc president. En tot cas, de la
Diputació com a institució representativa i amb la llarga trajectòria històrica que té, sí
que és fruit d’alguns compromisos de permanència, de formar part d’institucions que
són importants en aquest país; i malgrat que podríem arribar, segurament, a alguns
acords respecte a algunes participacions, penso que no és al final d’una legislatura
que toca parlar-ne, sinó que ens hauríem d’emplaçar a l’inici de la següent legislatura
per acabar-ne de parlar. Doncs, si els hi sembla, ho farem així.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2018/0016349).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 20 de desembre
de 2018, va aprovar el Catàleg de serveis de l’any 2019 (AJG 637/2018). El
Catàleg de serveis, en tant que únic instrument d’abast corporatiu que, de forma
unitària i de conformitat amb el principi de transparència, comprèn, sota criteris
comuns, tota l’oferta que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs
locals de la demarcació amb la finalitat de donar publicitat a la tasca de
cooperació i assistència local que desenvolupa. El contingut d’aquest Catàleg està
disponible a la Seu Electrònica corporativa, a través de l’enllaç:
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/default.asp
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2.

La voluntat de fer confluir en un Catàleg de serveis únic i sistematitzat el conjunt
de recursos de la corporació entronca amb les obligacions de publicitat activa i de
rendiment de comptes que es deriven de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada per les Corts
Generals, i de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya. A la
vegada, suposa avançar cap a un model de cooperació local de caràcter integral
que parteix d’un model gestió basat en la transversalitat dels recursos, fonamentat
en els principis d’eficàcia i eficiència, transversal, en la mesura que compta amb
totes les àrees de la corporació, i basat en una configuració pluriennal, quan
s’escaigui, dels ajuts atorgats en el marc de les corresponents convocatòries.

3.

El Catàleg de serveis 2019 es caracteritza no només per l’ampliació de l’oferta
orientada als governs locals sinó també per l’enfocament dels recursos a la
garantia de l’exercici de les competències pròpies i a la prestació dels serveis
mínims; la implicació de totes les àrees de la Diputació de Barcelona en la
confecció de l’oferta conjunta, el que denota la transversalitat d’aquest instrument;
la vocació de sistematitzar i ordenar el conjunt de recursos de la Diputació de
Barcelona en favor dels governs locals; o la constitució d’una Comissió de
seguiment per a fer el seguiment de l’evolució dels recursos del Catàleg, valorar i
decidir la incorporació de nous recursos o, en el seu cas, la seva revisió,
modificació i/o supressió, i impulsar els treballs que s’estimin pertinents per a la
certificació dels recursos.

4.

Igualment rellevant és la possibilitat de disposar, per als recursos tècnics i
materials, de llistes de sol·licituds susceptibles de ser estimades que comprenguin
aquelles peticions que, complint amb totes les condicions administratives i
tècniques establertes, no puguin ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els
recursos i mitjans disponibles. Quan s’alliberin recursos suficients, se suplementin
els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests es podran destinar a
estimar les sol·licituds incloses en l’esmentada llista.

Instrucció dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2019
5.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 20 de desembre
de 2018, en el mateix acte AJG 637/2018, també va aprovar el Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el qual forma part del Catàleg de serveis
de la Diputació, el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de
recursos, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

6.

L’esmentat règim estableix, en el seu article 5.5, que els ajuts econòmics inclosos
en el Catàleg es concedeixin per mitjà del procediment de concurrència
competitiva. D’acord amb l’establert en l’article 5.4, en aquest procediment la
concessió depèn de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts i
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de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
7.

En la convocatòria d’enguany, s’han presentat 6.077 sol·licituds d’ajuts
econòmics. La presentació i revisió de sol·licituds i la subsanació de defectes s’ha
realitzat a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions
(PMT).

8.

Els responsables del procediment d’instrucció han estat les gerències o direccions
de serveis de la Diputació, d’acord amb l’article 15 del règim, les quals, sota la
direcció de les coordinacions competents de les Àrees de Gestió constituïdes a la
corporació, han elaborat els informes d’instrucció, que contenen l’explicació de la
forma objectiva com s’han ponderat els criteris de valoració i d’aquells aspectes
rellevants relatius de la instrucció.

9.

Als efectes d'examinar i de validar els esmentats informes d’instrucció, s’han
constituït els òrgans col·legiats que s’enumeren a continuació. De les decisions
adoptades en aquestes reunions, el/la secretari/ària de l’òrgan n’ha estès una
acta. Els informes d’instrucció validats s’incorporen a l’expedient.
Àrea de Presidència:
a) Gabinet de Prevenció i Seguretat.
b) Gabinet de Premsa i Comunicació.
c) Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
Àrea de Territori i Sostenibilitat:
a) Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Gerència de Serveis de Medi Ambient i
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari.
b) Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.
Àrea d’Atenció a les Persones:
a) Àrea d’Atenció a les Persones, que va validar els informes d’instrucció
següents:





Gerència de Serveis de Benestar Social.
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania.
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum.
Direcció de Relacions Internacionals.
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Àrea de Cultura, Educació i Esports:
a) Àrea de Cultura, Educació i Esports, que va validar els informes d’instrucció
següents:





Gerència de Serveis de Cultura.
Gerència de Serveis de Biblioteques.
Gerència de Serveis d’Educació.
Gerència de Serveis d’Esports.

Àrea de Desenvolupament Econòmic:
a) Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació.
b) Gerència de Serveis de Turisme.
c) Gerència de Serveis de Comerç.
10. De cada informe d’instrucció, la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en tant
que departament responsable de, pel que fa al Catàleg XGL, la gestió coordinada i
l’establiment del seu règim regulador, ha revisat els aspectes següents:
- Que en cas que s’hagi determinat l’existència de defectes esmenables, es va
requerit a l’ens destinatari per a què els esmenés, en els terminis previstos en
el règim del Catàleg.
- Que el centre gestor fa constar com ha distribuït la quantia màxima que es va
preveure en la convocatòria entre els diferents recursos i que la quantia total
concedida no supera la quantia total prevista.
- Que es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que
s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat
íntegrament i exclusivament els criteris preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- Que s'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de
valoració i com s’ha obtingut l’import concedit, a partir de la puntuació
obtinguda.
- Que s’ha fet constar la puntuació obtinguda per les sol·licituds valorades i, en
les sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits, el requisit
incomplert.
- Que les actuacions pluriennals i els pagaments avançats que es proposen
estan motivats, i que en les actuacions a executar conjuntament per diversos
ens s’indica l’aportació estimativa que correspon a cadascun d’ells.
- Que el/la responsable del centre gestor és qui signa l'informe.
- Que s’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
- Que es compleix l'aportació mínima garantida, d’acord amb el règim regulador.
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- Que no existeixen sol·licituds estimades en què el rati de cobertura superi el
100 per cent de l'import sol·licitat.
Quantia addicional
11. L’article 6.2 del règim del Catàleg 2019 va fixar, a més de la quantia total màxima,
una quantia addicional a diversos recursos consistents en ajuts econòmics. En
vista dels requisits establerts, cal procedir a aprovar l’increment de la quantia total
màxima, en els termes següents, tot preveient que aquest increment resta
condicionada a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 5/2019:
a) Servei de Mercat de Treball: la quantia s’incrementa en 245.115,00 euros.
b) Oficina Tècnica d'Estratègies per Desenvolupament Econòmic Local: la quantia
s’incrementa en 62.595,00 euros.
c) Servei de Teixit Productiu: la quantia s’incrementa en 277.290,00 euros.
d) Oficina Tècnica de Turisme: la quantia s’incrementa en 82.250,00 euros.
e) Gerència de Serveis de Comerç: la quantia s’incrementa en 233.000,00 euros.
Reduccions i increments de les autoritzacions de despesa de la convocatòria per
reajustar-les als tipus d’ens destinataris
12. Amb la convocatòria d’ajuts econòmics, també es va aprovar la quantia total
màxima a aplicar als recursos consistents en ajuts econòmics i es va distribuir
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents segons el tipus d’ens
destinataris. Per a cada aplicació pressupostària es va realitzar una operació
comptable d’autorització de despesa del crèdit imputat. Un cop presentades i
instruïdes les sol·licituds, es constata que caldrà procedir a efectuar els
ajustaments pressupostaris que corresponguin a les autoritzacions de despesa
existents.
Ajuts condicionats a l’aprovació definitiva d’una modificació de crèdit
13. A banda de les quanties addicionals esmentades, diversos ajuts econòmics estan
condicionats a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 5/2019:
a) Ajuts gestionats per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, per import de
14.729,99 euros a càrrec de l’aplicació G/50400/17230/46280 i 24.745,22 euros
a càrrec de l’aplicació G/50400/17230/76280.
b) Ajuts gestionats pel Servei de Suport als Programes Socials, per import de
1.799.620,00 euros a càrrec de l’aplicació G/60103/23101/46280.
c) Ajuts gestionats per la Gerència de Serveis de Biblioteques, per import de
13.300,00 euros a càrrec de l’aplicació G/40200/33210/46280.
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Pagaments avançats
14. D’acord amb l’establert a l’article 34 del règim del Catàleg, els centres gestors que
s’indiquen a continuació, han proposat els següents pagaments avançats:
a) L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i
Desenvolupament Agrari proposa un pagament avançat del 80 per cent de
l’import total concedit per tal que les obres es realitzin durant el primer
semestre de 2020 i no es retardi la seva execució passat l'estiu per la manca
de liquiditat dels ajuntaments.
b) La Gerència de Serveis d’Esports proposa un pagament avançat del 80 per
cent dels ajuts econòmics gestionats per l’Oficina d’Activitats Esportives i per
l’Oficina d’Equipaments Esportius, amb la finalitat de posar a disposició dels
ens locals part de l’ajut econòmic atorgat, afavorint l’execució de l’actuació dins
del període establert. El pagament avançat facilita, als ens locals destinataris,
disposar dels elements de seguretat i dels recursos materials i humans
necessaris per a la realització de les activitats. I, en particular, en el recurs
“Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió”, facilita que els ens locals
puguin agilitzar la posada a disposició dels ajuts a favor de les persones en risc
d’exclusió social, i en el recurs “Millora del material inventariable d’equipaments
Esportius” permet l’execució immediata d’actuacions que poden afectar a la
seguretat de les persones usuàries d’equipaments esportius locals i, també, la
funcionalitat d’aquests centres esportius.
c) La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació proposa els
pagaments avançats que s’indiquen a continuació, pels motius següents:
imports concedits elevats, llargs processos d’elaboració i execució, important
desajust temporal de tresoreria per als ens locals, i grau d’execució de les
actuacions en els últims 4 anys del 97 per cent com a mitjana i 97,5 per cent en
els ajuts de l’any 2018:
 Ajuts gestionats pel Servei de Mercat de treball: 85 per cent de l’import total
concedit.
 Ajuts gestionats per l’Oficina d’Estratègies de Desenvolupament Econòmic:
85 per cent de l’import total dels ajuts d’execució anual i, respecte dels ajuts
d’execució pluriennal, 85 per cent de cada anualitat. Pel que fa al pagament
avançat de la segona anualitat, aquest es produirà quan es produeixi la
justificació mínima del 75 per cent de l’import de la primera anualitat.
 Ajuts gestionats pel Servei de Teixit Productiu: 100 per cent de l’import
consignat per a l’any 2019.
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Terminis d’execució i justificació
15. En la fitxa de cada recurs econòmic del Catàleg consta el termini d’execució i
justificació de les actuacions objecte d’ajut, dintre de les possibilitats que estableix
l’article 32.1.a) del règim del Catàleg. En conseqüència, les concessions s’han
classificat d’acord amb els terminis següents:
a) Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019. Amb
caràcter general, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de
2020. Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de febrer
de 2020 o entre l’1 de març de 2020 i el 31 de març de 2020.
b) Execució entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i justificació
entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021.
c) Execució entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Primera
justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 de març de 2020.
Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 28 de febrer de
2020 o entre l’1 de març de 2020 i el 31 de març de 2020. Segona i última
justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 31 de març de 2021.
Excepcionalment, justificació entre l’1 de febrer de 2021 i el 28 de febrer de
2021 o entre l’1 de març de 2021 i el 31 de març de 2021.
Fonaments de dret
1.

L’apartat 7.2.c) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per Decret núm. 7048/18, de 9
de juliol, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm.
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per
Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de
2018, atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar, en relació amb la
Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis i el seu règim, així com la
convocatòria i aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics.

2.

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts econòmics en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, desestimar les

Àrea de Presidència
Secretaria General

sol·licituds per menor valoració o incompliment de requisits i declarar els desistiments
que s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i que
s’inclouen en l’annex 1 que forma part del present dictamen.
Tercer. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, i que
s’inclouen en l’annex 2 que forma part del present dictamen.
Quart. APROVAR la concessió dels ajuts econòmics que s’han d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i que
s’inclouen en l’annex 3 que forma part del present dictamen.
Cinquè. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds que
s’inclouen en l’annex 4, que forma part del present dictamen.
Sisè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits de l’ens les sol·licituds que
s’inclouen en l’annex 5, que forma part del present dictamen.
Setè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds que s’inclouen en l’annex 6, que
forma part del present dictamen.
Vuitè. APROVAR l’increment de la quantia total màxima a aplicar als recursos
consistents en ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any
2019, d’acord amb l’article 6.2 del règim del Catàleg, tot condicionant aquest increment
a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit número 5/2019:
a) Servei de Mercat de Treball: la quantia s’incrementa en 245.115,00 euros.
b) Oficina Tècnica d'Estratègies per Desenvolupament Econòmic Local: la quantia
s’incrementa en 62.595,00 euros.
c) Servei de Teixit Productiu: la quantia s’incrementa en 277.290,00 euros.
d) Oficina Tècnica de Turisme: la quantia s’incrementa en 82.250,00 euros.
e) Gerència de Serveis de Comerç: la quantia s’incrementa en 233.000,00 euros.
Novè. APROVAR la disposició de la despesa corresponent als ajuts econòmics del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 aprovats en els acords segon,
tercer i quart del present dictamen per un import total de 35.605.145,34 euros (trentacinc milions sis-cents cinc mil cent quaranta-cinc euros i trenta-quatre cèntims), amb
una distribució pluriennal de 32.924.484,16 euros l’any 2019 i de 2.680.661,18 euros
l’any 2020, amb càrrec a les aplicacions del pressupost corporatiu que s’indiquen a
continuació; un cop s’efectuïn els ajustaments pressupostaris que corresponguin a les
autoritzacions de despesa existents i s’aprovi definitivament la modificació de crèdit
núm. 5/2019:
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Orgànic
10030
11100

14200

14200

14200

14200

30101

30101
30101
30101

Centre gestor
Gabinet Prevenció
i Seguretat
Servei Imatge
Corp.,Dif.,Esdev.i
Proj.Edit
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Direcció de Serveis
de Tecnologies i
Sistemes
Corporatius
Servei Mercat de
Treball
Servei Mercat de
Treball
Servei Mercat de
Treball
Servei Mercat de
Treball

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

G/10030/92200/46280

30.000,00

30.000,00

G/11100/92050/46280

50.000,00

50.000,00

G/14200/49100/46280

306.100,00

G/14200/49100/46580

92.899,55

G/14200/49100/76280

197.028,05

G/14200/49100/76580

2.971,95

G/30101/24100/46280

1.733.848,26

G/30101/24100/46380

69.519,60

G/30101/24100/46580

233.973,48

G/30101/24100/46780

175.373,66

Import 2020
(EUR)

Observacions

598.999,55
Es condicionen
245.115,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

2.212.715,00

110.570,68

Es condicionen
32.595,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

137.075,33

61.799,32

Es condicionen
30.000,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

144.786,75

27.630,00

30102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
G/30102/43900/46280
Desenvolupament
Econòmic

741.282,92

30102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
G/30102/43900/46380
Desenvolupament
Econòmic

6.450,00

30102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
G/30102/43900/46580
Desenvolupament
Econòmic

30102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
G/30102/43900/46780
Desenvolupament
Econòmic

Import total
(EUR)

1.229.595,00
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Orgànic

Centre gestor

30103

Servei Teixit
Productiu

30103
30103
30103

Servei Teixit
Productiu
Servei Teixit
Productiu
Servei Teixit
Productiu

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

192.995,93

G/30103/43300/46380

273.513,86

14.395,46

G/30103/43300/46580

565.643,12

29.770,69

G/30103/43300/46780

497.536,16

26.186,11

349.733,00

30201

Oficina Tècnica de
G/30201/43201/76280
Turisme

125.000,00

30300

Gerència de
G/30300/43100/46280
Serveis de Comerç

1.668.700,00

30300
30300
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40101
40102
40102
40102

Es condicionen
277.290,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

3.666.922,67

30201

Gerència de
Serveis de Comerç
Gerència de
Serveis de Comerç
Gerència de
Serveis de Comerç
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina Estudis i
Recursos Culturals
Oficina de
Patrimoni Cultural
Oficina de
Patrimoni Cultural
Oficina de
Patrimoni Cultural

Observacions

G/30103/43300/46280

Oficina Tècnica de
G/30201/43201/46280
Turisme

30300

Import 2020
(EUR)

G/30300/43100/46580

36.500,00

G/30300/43100/46780

43.000,00

G/30300/43100/46880

1.800,00

G/40101/33400/46280

138.000,00

G/40101/33400/46281

142.186,25

G/40101/33400/46380

6.600,00

G/40101/33400/46580

16.000,00

G/40101/33400/46780

18.800,00

G/40101/33400/46781

4.300,00

G/40101/33400/46881

1.500,00

G/40102/33220/46280

80.000,00

G/40102/33220/46580

3.000,00

G/40102/33220/46780

17.900,00

Import total
(EUR)

5.266.964,00
Es condicionen
3.500,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019
Es condicionen
78.750,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019
Es condicionen
233.000,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

474.733,00

1.750.000,00

327.386,25
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Orgànic
40102
40102
40103
40103
40103

40200

40300
40300
40300
40300
40300
40300
40400
40400
40400
40400
40400
40400
40400
40400
40400
40400

Centre gestor
Oficina de
Patrimoni Cultural
Oficina de
Patrimoni Cultural
Oficina Difusió
Artística
Oficina Difusió
Artística
Oficina Difusió
Artística
Gerència de
Serveis de
Biblioteques
Gerència de
Serveis d'Educació
Gerència de
Serveis d'Educació
Gerència de
Serveis d'Educació
Gerència de
Serveis d'Educació
Gerència de
Serveis d'Educació
Gerència de
Serveis d'Educació
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina
Equipaments
Esportius
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

G/40102/33300/46280

361.600,00

G/40102/33300/46282

15.000,00

G/40103/33410/46280

420.400,00

G/40103/33410/46580

1.000,00

G/40103/33410/46780

13.500,00

G/40200/33210/46280

13.300,00

G/40300/32000/46280

1.740.659,00

G/40300/32000/46380

39.527,00

G/40300/32000/46580

77.805,00

G/40300/32000/46680

2.852,00

G/40300/32000/46780

62.112,00

G/40300/32000/46880

7.045,00

G/40400/34200/76280

590.411,68

G/40400/34200/76580

2.244,51

G/40400/34200/76880

6.733,53

G/40400/34100/46280

1.011.035,12

G/40400/34100/46281

711.748,56

G/40400/34100/46283

216.106,00

G/40400/34100/46284

158.000,00

G/40400/34100/46380

11.000,00

G/40400/34100/46580

56.548,92

G/40400/34100/46680

4.000,00

Import 2020
(EUR)

Observacions

Import total
(EUR)

477.500,00

434.900,00
Es condicionen
13.300,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

13.300,00

1.930.000,00

599.389,72
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Orgànic
40400
40400
50002
50002

50100

50100

50100

50300

50300

50300

Centre gestor
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag
Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag
Gerència de
Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència de
Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència de
Serveis
d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat
Gerència de
Serveis
d'habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis
d'habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis
d'habitatge,
Urbanisme i
Activitats

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

G/40400/34100/46780

51.306,04

G/40400/34100/46880

10.300,00
92.060,92

G/50002/17200/46281

857.539,57

G/50100/45302/46280

49.372,00

1.084.968,46

G/50100/45302/76880

10.000,00

156.240,00

G/50300/15100/46580

21.760,00

G/50300/15100/76280

604.953,16

50400

G/50400/17230/46280

14.729,99

50400

Gerència de
Serveis d'Espais
Naturals

G/50400/17230/76280

24.745,22

Oficina Tècnica de
Planificació i
G/50401/17230/46280
Anàlisi Territorial

7.176,78

Import total
(EUR)

949.600,49

49.372,00

G/50100/45302/76280

G/50300/15100/46280

Observacions

2.230.044,64

G/50002/17200/46280

Gerència de
Serveis d'Espais
Naturals

50401

Import 2020
(EUR)

1.193.712,46

782.953,16
Es condicionen
14.729,99 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019
Es condicionen
24.745,22 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019
21.530,34

39.475,21
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Orgànic
50401
50401
50500
50500
50500
50500
50500
50500

50500

50500

50500

50500

60103

60301
60301
60301

Centre gestor
Oficina Tècnica de
Planificació i
Anàlisi Territorial
Oficina Tècnica de
Planificació i
Anàlisi Territorial
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica de
Canvi Climàtic i
Sostenibilitat
Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental
Oficina Tècnica
d'Avaluació i
Gestió Ambiental
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental
Oficina Tècnica
d'Educació i
Promoció
Ambiental

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

Import 2020
(EUR)

G/50401/17231/76280

8.029,66

24.088,98

G/50401/17231/76580

12.653,63

12.653,64

G/50500/17210/46280

269.282,00

G/50500/17210/46380

4.616,00

G/50500/17210/46580

95.205,00

G/50500/17210/46880

3.785,00

G/50500/17220/46280

210.707,64

G/50500/17220/46880

7.434,25

G/50500/17221/46280

209.075,00

G/50500/17221/46380

18.261,00

G/50500/17221/46580

3.000,00

G/50500/17221/46780

9.006,00

Servei Suport de
G/60103/23101/46280
Programes Socials
Oficina de les
Dones i LGTBI
Oficina de les
Dones i LGTBI
Oficina de les
Dones i LGTBI

1.799.620,00

G/60301/23110/46280

871.911,75

G/60301/23110/46380

14.709,65

G/60301/23110/46580

158.116,66

Observacions

Import total
(EUR)

86.133,03

372.888,00

218.141,89

239.342,00
Es condicionen
1.799.620,00 euros a
l'aprovació definitiva
de la modificació de
crèdit núm. 5/2019

1.799.620,00
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Orgànic
60301
60301
60302
60302
60302
60302
60302
60303

60303

60303

60303

60303

60401
60401
60401
60402
60402
60501
60501

Centre gestor
Oficina de les
Dones i LGTBI
Oficina de les
Dones i LGTBI
Oficina Pla Jove
Oficina Pla Jove
Oficina Pla Jove
Oficina Pla Jove
Oficina Pla Jove
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Servei de
Convivència,
Diversitat i
Participació
Ciutadana
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Servei Salut
Pública
Servei de Suport a
les Polítiques de
Consum
Servei de Suport a
les Polítiques de
Consum
Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional
Oficina d'Europa i
Estratègia
Internacional

Aplicació
pressupostària

Import 2019
(EUR)

Import 2020
(EUR)

G/60301/23110/46780

28.223,94

G/60301/23110/46282

423.471,94

1.496.433,94

G/60302/23110/46280
G/60302/23110/46380
G/60302/23110/46580
G/60302/23110/46780
G/60302/23110/46880

904.243,17
14.310,46
69.130,45
6.664,14
3.844,24

998.192,46

G/60303/23110/46280

883.785,61

G/60303/23110/46380

4.676,00

G/60303/23110/46580

85.220,00

G/60303/23110/46780

18.938,00

G/60303/23110/46880

3.271,00

G/60401/31100/46280

5.938.490,62

G/60401/31100/46380

32.401,00

G/60401/31100/46580

56.521,00

G/60402/49300/46280

1.692.784,00

G/60402/49300/46580

166.874,00

G/60501/92061/46280

158.606,56

46.017,18

G/60501/92061/46580

15.368,10

3.981,90

Observacions

Import total
(EUR)

995.890,61

6.027.412,62

1.859.658,00
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Orgànic
60501
60502
60502

Centre gestor

Aplicació
pressupostària

Oficina d'Europa i
Estratègia
G/60501/92061/46780
Internacional
Oficina Cooperació
al
G/60502/92400/46280
Desenvolupament
Oficina Cooperació
al
G/60502/92400/46580
Desenvolupament

Import 2019
(EUR)

Import 2020
(EUR)

5.567,20

Observacions

Import total
(EUR)
229.540,94

644.723,37
30.800,00

15.100,00

32.924.484,16 2.680.661,18

690.623,37
35.605.145,34

Desè. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa associada als ajuts econòmics
aprovats en l’acord quart del present dictamen i SUPEDITAR l’efectivitat d’aquests
ajuts i dels aprovats en l’acord tercer del present dictamen a la condició suspensiva
que en el pressupost 2020 s’hi consigni el crèdit hàbil i suficient.
Onzè. 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.
Dotzè. ESTABLIR, d’acord amb l’article 34.3 del règim del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l’any 2019, els següents pagaments avançats, d’acord amb la
motivació que consta en la part expositiva:
a)

El pagament avançat del 85 per cent de l’import dels ajuts de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.

b)

El pagament avançat del 80 per cent de l’import dels ajuts de la Gerència de
Serveis d’Esports.

c)

Els pagaments avançats de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació següents:
 Ajuts gestionats pel Servei de Mercat de Treball: el 85 per cent de l’import total
concedit dels ajuts econòmics
 Ajuts gestionats per l’Oficina d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic:
el 85 per cent de l’import total dels ajuts d’execució anual i, respecte dels ajuts
d’execució pluriennal, el 85 per cent de cada anualitat. Pel que fa al pagament
avançat de la segona anualitat, aquest es produirà quan es produeixi la
justificació mínima del 75 per cent de l’import de la primera anualitat.
 Ajuts gestionats pel Servei de Teixit Productiu: el 100 per cent de l’import
consignat per a l’any 2019.
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Tretzè. RESTAR ASSABENTAT de les actuacions que s’executen amb la modalitat de
col·laboració interadministrativa, amb indicació de la totalitat dels ens executors i, si
escau, la distribució del finançament de l’actuació entre tots ells:
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1

Projectes culturals mancomunats
1940013870
3.000,00
Ajuntament de Callús
40%

Ajuntament de Cardona
30%
Ajuntament de Sant Joan de
Ens executor 2
Vilatorrada
Aportació que correspon a Ens executor 2 30%

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
Ens executor 5

MOSICAL: música, fotografia,
gastronomia i territori
1940012350
10.000,00
Ajuntament de Manlleu
59,17%

Ajuntament de Tavertet
7’5%
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
8,61%
Ajuntament de Rupit i Pruit
7,50%
Ajuntament de L’Esquirol
8,61%
Ajuntament de Les
Masies de Voltregà
Aportació que correspon a Ens executor 5 8,61%
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

La cultura, més a prop
1940010371
3.000,00
Avinyonet del Penedès
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Aportació que correspon a Ens
33,4%
destinatari
Ens executor 1
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
Aportació que correspon a Ens executor 1 33,3%
Ajuntament de Sant Cugat
Ens executor 2
Sesgarrigues
Aportació que correspon a Ens executor 2 33,3%
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari

TEATRETS
1940011699
10.000,00
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
60%
Ajuntament de Tona
20%
Ajuntament de Roda de Ter
20%
Maridatges a l'Arxiu
1940012469
3.000,00
Consell Comarcal del Maresme
89,14%

Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme – Arxiu Comarcal del
Maresme
Aportació que correspon a Ens executor 1 10,86%
Ens executor 1

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2

Recuperem la Memòria Popular de la
vinya i el vi
1940014426
3.000,00
Ajuntament d’Avinyó
33,77%
Ajuntament d’Artés
37,77%
Ajuntament de Navàs
24,46%
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Gerència de Serveis de Comerç
GUIA COMERCIAL I TURÍSTICA
D'AIGUAFREDA I SANT MARTI DE
CENTELLES
Núm. Registre PMT
1940005736
Aportació total que es proposa (EUR)
3.000,00
Ens destinatari
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Altres ens executors
Ajuntament d’Aiguafreda
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
Actuació

Actuació

Campanya comercial Compra a prop i
descobreix el teu entorn
Núm. Registre PMT
1940010924
Aportació total que es proposa (EUR)
4.500,00
Ens destinatari
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Altres ens executors
Ajuntament d’Olèrdola i Ajuntament de
Castellet i la Gornal
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
ANOIA EN TRANSICIÓ - ARTESANIA
ANOIA
Núm. Registre PMT
1940010811
Aportació total que es proposa (EUR)
20.000,00
Ens destinatari
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Altres ens executors
Ajuntament de la Llacuna,
Ajuntament del Bruc, Ajuntament de
Copons.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
Actuació

Actuació
Núm. Registre PMT
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

Dinamització Comercial al Voltreganès
1940009558
10.000,00
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà
Altres ens executors
Ajuntament de les Masies de Voltregà
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
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FIRA DE LA TRANSHUMÀNCIA I
PRODUCTES LOCALS DEL
LLUÇANÈS
Núm. Registre PMT
1940008578
Aportació total que es proposa (EUR)
4.000,00
Consorci per a la Promoció dels
Ens destinatari
Municipis del Lluçanès
Altres ens executors
Ajuntament d’Olost
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
Actuació

EL NOSTRE COMERÇ ÉS UN LUXE.
Actuació
DINAMITZACIÓ COMERCIAL DE
TORELLÓ
Núm. Registre PMT
1940014142
Aportació total que es proposa (EUR)
12.000,00
Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Ens destinatari
Bisaura
Ajuntament de Torelló, Ajuntament de
Sant Quirze de Besora, Ajuntament de
Altres ens executors
Sant Vicenç de Torelló, Ajuntament de
Montesquiu.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens
executors i l’ens destinatari.
Col·laboració per a la promoció
comercial de Sant Joan Despí, Sant
Actuació
Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern
2019
Núm. Registre PMT
1940010688
Aportació total que es proposa (EUR)
15.000,00
Ens destinatari
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just
Altres ens executors
Desvern, Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Actuació
Núm. Registre PMT
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

Mercats amb DO Alella
1940008236
13.000,00
Consorci DO Alella
Ajuntament d’Alella, Ajuntament de
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Calella, Ajuntament de Granollers,
Ajuntament de Premià de Mar,
Ajuntament de Teià, Ajuntament de
Vilassar de Mar, Ajuntament del
Masnou, Ajuntament de Premià de
Dalt.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Altres ens executors

Actuació
Núm. Registre PMT
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Altres ens executors

Projecte barraques go 2019 II edició
1940011931
8.000,00
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de Castellolí, Ajuntament
de Vallbona d’Anoia.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Gestió del mercat setmanal de Costa i
Deu / Can Torras
Núm. Registre PMT
1940011780
Aportació total que es proposa (EUR)
9.000,00
Ens destinatari
Ajuntament de Sabadell
Altres ens executors
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Actuació

Accions de promoció comercial de
fidelització del comerç de Montgat i
Tiana
Núm. Registre PMT
1940008389
Aportació total que es proposa (EUR)
3.000,00
Ens destinatari
Ajuntament de Tiana
Altres ens executors
Ajuntament de Montgat
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Actuació

Actuació
Núm. Registre PMT
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Altres ens executors

EXECUCIÓ PROGRAMA DE RÀDIO
PER PROM. EL COMERÇ LOCAL,
LES FIRES I MERCATS.
1940007643
6.000,00
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Sant Hipòlit de
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Voltregà, Ajuntament de les Masies de
Voltregà, Ajuntament de Roda de Ter,
Ajuntament de l’Esquirol, Ajuntament
de Rupit i Pruit, Ajuntament de
Tavertet.
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Millora de competititivitat de comerç de
Actuació
proximitat i UBICs del territori a través
d'accions conjuntes
Núm. Registre PMT
1940013778
Aportació total que es proposa (EUR)
2.500,00
Ens destinatari
Ajuntament de Cardona
Altres ens executors
Ajuntament de Solsona
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
TOTES LES EMPRESES
COMERCIALS A LA XARXA
Núm. Registre PMT
1940013853
Aportació total que es proposa (EUR)
3.000,00
Ajuntament de Sant Andreu de
Ens destinatari
Llavaneres
Altres ens executors
Ajuntament de Caldes d’Estrac
No es defineix una quantitat econòmica preestablerta entre els diferents ens executors
i l’ens destinatari.
Actuació

Oficina d’Estratègies de Desenvolupament Econòmic Local
Actuació
Núm. Registre PMT
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Àmbit B30
1940011971
29.250,00
Ajuntament de Mollet del Vallès

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

LLAVORS 2019
1940012264
12.000,00
Ajuntament de Montcada i Reixac

17.997,53
Ajuntament de Martorell
11.252,48
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Aportació que correspon a Ens destinatari
3.000,00
(EUR)
Ajuntament de Cerdanyola del
Ens executor 1
Vallès
Aportació que correspon a Ens executor 1
3.000,00
(EUR)
Ens executor 2
Ajuntament de Ripollet
Aportació que correspon a Ens executor 2
3.000,00
(EUR)
Ens executor 3
Ajuntament de Barberà del Vallès
Aportació que correspon a Ens executor 3
3.000,00
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

Centre de Coneixement i Decisió
Territorial. Replicació del projecte
1940012856
22.050,00
Ajuntament de Mataró
14.848,50
Ajuntament de Sabadell
3.600,75
Ajuntament de Terrassa
3.600,75
Càtedra del món Rural: DEL a la
Catalunya central
1940007646
17.955,00
Consorci per a la Promoció dels
Municipis del Lluçanès

Aportació que correspon a Ens destinatari
14.355,02
(EUR)
Ens executor 1
Ajuntament de Vic
Aportació que correspon a Ens executor 1
3.599,98
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

Suport tècnic a l'AMERC
1940013525
18.750,00
Ajuntament de Sentmenat
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Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3

2.656,88
Ajuntament de Caldes de Montbui
4.605,00
Ajuntament de la Llagosta
2.760,00
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans

Aportació que correspon a Ens executor 3
5.625,00
(EUR)
Ens executor 4
Ajuntament de Polinyà
Aportació que correspon a Ens executor 4
3.103,13
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3

Oficina de gestió estratègica del
desenvolupament local del Baix
Montseny
1940013978
18.750,00
Ajuntament de Sant Celoni
14.268,75
Ajuntament de Campins
93,75
Ajuntament de Llinars del Vallès
1.743,75
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera

Aportació que correspon a Ens executor 3
487,50
(EUR)
Ajuntament de Santa Maria de
Ens executor 4
Palautordera
Aportació que correspon a Ens executor 4
1.650,00
(EUR)
Ens executor 5
Ajuntament de Vallgorguina
Aportació que correspon a Ens executor 5
506,25
(EUR)
Actuació

Governança pel desenvolupament del
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Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Bages
1940011501
18.675,00
Consell Comarcal del Bages
12.138,75
Ajuntament de Manresa
6.536,25

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Indústria circular al Bages
1940013462
35.640,00
Ajuntament de Manresa

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)

COPDESERVEIS
1940014304
17.100,00
Agència de Desenvolupament del
Berguedà

Ens destinatari

21.384,00
Consell Comarcal del Bages
14.256,00

Aportació que correspon a Ens destinatari
13.680,00
(EUR)
Ens executor 1
Ajuntament de Navàs
Aportació que correspon a Ens executor 1
3.420,00
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2

Pla estratègic del desenvolupament
local del baix Maresme- Fase 2
1940014341
6.201,86
Ajuntament d'Alella
1.178,35
Ajuntament del Masnou
2.852,86
Ajuntament de Teià
744,22
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(EUR)
Ens executor 3
Ajuntament de Montgat
Aportació que correspon a Ens executor 3
1.426,43
(EUR)

Actuació

CONSELL ALIMENTARI DE LA
XARXA PER LA SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA A LA CATALUNYA
CENTRAL
1940014494
30.000,00
Ajuntament de Navàs

Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
19.527,00
(EUR)
Ens executor 1
Ajuntament d'Artés
Aportació que correspon a Ens executor 1
10.473,00
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

Eix Besòs Circular
1940004357
30.000,00
Ajuntament de Badalona
21.000,00
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
9.000,00
Simbiosi industrial: els polígons del
Penedès cap a una economia circular
1940007575
29.983,95
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Aportació que correspon a Ens destinatari
23.987,16
(EUR)
Mancomunitat Intermunicipal del
Ens executor 1
Penedès i Garraf
Aportació que correspon a Ens executor 1
5.996,79
(EUR)
Actuació

PATRIMONI INDUSTRIAL
VITIVINÍCOLA, ACTIU DE
REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
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Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari

D’INNOVACIÓ DIGITAL
1940013834
35.521,20
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Aportació que correspon a Ens destinatari
28.416,96
(EUR)
Mancomunitat Intermunicipal del
Ens executor 1
Penedès i Garraf
Aportació que correspon a Ens executor 1
7.104,24
(EUR)
Servei de Mercat de Treball
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)
Ens executor 5
Aportació que correspon a Ens executor 5
(EUR)
Ens executor 6
Aportació que correspon a Ens executor 6
(EUR)
Ens executor 7
Aportació que correspon a Ens executor 7
(EUR)
Actuació

Bages Ocupació+45 2019
1940013551
57.395,00
Ajuntament de Manresa
38.672,75
Consell Comarcal del Bages
8.821,61
Ajuntament d’Artés
1.498,01
Ajuntament de Callús
298,45
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
3.001,76
Ajuntament de Navarcles
1.802,20
Ajuntament de Sant Joan
de Vilatorrada
1.199,56
Ajuntament de Súria
2.100,66
Clústers d’ocupabilitat a Osona

Àrea de Presidència
Secretaria General

Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)
Ens executor 5
Aportació que correspon a Ens executor 5
(EUR)
Ens executor 6
Aportació que correspon a Ens executor 6
(EUR)
Ens executor 7
Aportació que correspon a Ens executor 7
(EUR)
Ens executor 8
Aportació que correspon a Ens executor 8
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1

(19220)
1940008984
23.680,00
Ajuntament de Vic
17.276,93
Ajuntament de Centelles
800,38
Consorci del Lluçanès
800,38
Ajuntament de Roda de Ter
800,38
Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària
La Plana
800,38
Ajuntament de Torelló
800,38
Ajuntament de Sant Hipòlit
de Voltregà
800,38
Ajuntament de les Masies de
Voltregà
800,38
Ajuntament de Manlleu
800,38
SPEED DATING PROFESSIONAL
2019 QuatreRibes
(Insercions sostenibles)
1940013083
3.840,00
Ajuntament de Cabrera de Mar
1.536,00
Ajuntament d’Argentona
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Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

1.812,48

Actuació

SUPORT + XARXES SLO
QuatreRibes 2019
1940013112
9.000,00
Ajuntament de Cabrera de Mar
3.600,00

Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1

Ajuntament de Dosrius
414,72
Ajuntament d’Òrrius
76,80

Ajuntament d’Argentona
4.248,00
Ajuntament de Dosrius
972,00
Ajuntament d’Òrrius
180,00
DONA'T UNA OPORTUNITAT
DE NOU
1940013641
8.604,00
Ajuntament de Masquefa
6.804,04
Ajuntament de Piera
1.799,96
PERSONES @CTIVES
1940008391
5.318,46
Ajuntament de Torelló
4.148,40
Consorci de la Vall del Ges,
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Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens
destinatari (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

Actuació
Núm. Registre “PMT”
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens destinatari
Aportació que correspon a Ens destinatari
(EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

Orís i Bisaura
1.170,06
Impulsem la metodologia per
competències en el territori IV:
el Masnou, Alella i Teià
1940010788
32.040,00
Ajuntament del Masnou
22.822,09
Ajuntament d’Alella
6.850,15
Ajuntament de Teià
2.367,76
Estructures bàsiques dels serveis
locals d'ocupació de la Vall de la
Gavarressa, Sallent i Sant Salvador
de Guardiola
1940009818
21.150,00
Ajuntament d’Avinyó
6.239,25
Ajuntament de Sallent
4.970,25
Ajuntament d’Artés
4.970,25

Ens executor 3

Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola

Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

4.970,25

Servei de Teixit Productiu
Actuació

INNOVACIÓ OBERTA PER
AVANÇAR, CONSOLIDAR I
CRÉIXER
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Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor
1 (EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor
2 (EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor
3 (EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor
4 (EUR)
Ens executor 5
Aportació que correspon a Ens executor
5 (EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1

PS
1940007573
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
63.134,36
Ajuntament de Vilafranca del
Penedès
50.507,49
Mancomunitat Penedès Garraf
12.626,87
Serveis per a empreses i
emprenedors de l'Anoia
CLSE
1940004237
Consell Comarcal de l'Anoia
139.294,00
Consell Comarcal de l'Anoia
24.000,00
Ajuntament d'Igualada
46.396,00
Ajuntament de Vilanova del Camí
30.498,00
Ajuntament de Masquefa
20.400,00
Ajuntament de Calaf
18.000,00
PAE's de la Conca d'Òdena
PAE
1940013034
Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d'Òdena
37.103,82
Mancomunitat Intermunicipal de
la Conca d'Òdena
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Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a
Ens executor 4 (EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

27.070,95
Ajuntament d'Igualada
10.032,87
Bages Emprèn 2019
CLSE
1940013547
Ajuntament de Manresa
85.817,25
Ajuntament de Manresa
44.867,25
Ajuntament de Sallent
14.400,00
Ajuntament d'Avinyó
15.750,00
Ajuntament d'Artés
10.800,00
Promoció i millora dels polígons i
empreses del Bages
PAE
1940012260
Consell Comarcal del Bages
84.900,00
Consell Comarcal del Bages
40.582,20
Ajuntament d'Artés
4.202,55
Ajuntament de Cardona
2.878,11

Ens executor 4

Ajuntament de Castellbell i el
Vilar

Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)

2.521,53
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Ens executor 5
Aportació que correspon a Ens executor 5
(EUR)
Ens executor 6
Aportació que correspon a Ens executor 6
(EUR)

Ajuntament de Navàs
2.996,97
Ajuntament de Sallent
4.202,55

Ens executor 7

Ajuntament de Sant Fruitós del
Bages

Aportació que correspon a Ens executor 7
(EUR)

6.596,73

Ens executor 8

Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada

Aportació que correspon a Ens executor 8
(EUR)

4.261,98

Ens executor 9

Ajuntament de Sant Mateu de
Bages

Aportació que correspon a Ens executor 9
(EUR)

5.204,37

Ens executor 10

Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola

Aportació que correspon a Ens executor 10
(EUR)

1.799,88

Ens executor 11

Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet

Aportació que correspon a Ens executor 11
(EUR)
Ens executor 12
Aportació que correspon a Ens executor 12
(EUR)
Ens executor 13
Aportació que correspon a Ens executor 13
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1

4.796,85
Ajuntament de Santpedor
2.156,46
Ajuntament de Súria
2.699,82
SUPORT A LA CREACIÓ,
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT
DE MICROEMPRESES
CLSE
1940005375
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
140.000,00
Ajuntament de Cornellà de
Llobregat
105.000,00
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(EUR)
Ens executor 2

Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

35.000,00

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Projecte integral de suport a les
persones emprenedores i les
empreses del Delta Nord 2019
CLSE
1940005778
Ajuntament del Prat de Llobregat
103.818,74
Ajuntament del Prat de Llobregat
51.317,60

Ens executor 2

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

52.501,14

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

MENTORATGE PER A
EMPRESES DEL DELTA NORD
PS
1940011901
Ajuntament del Prat de Llobregat
13.662,00
Ajuntament del Prat de Llobregat
6.831,00

Ens executor 2

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

6.831,00

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1

Desenvolupament dels serveis
vinculats als CENTRES LOCALS
DE SERVEIS A LES EMPRESES
CLSE
1940008492
Ajuntament de Sant Just Desvern
132.704,07
Ajuntament de Sant Just Desvern
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Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

25.104,27

Ens executor 2

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

64.819,80

Ens executor 3

Ajuntament de Sant Joan de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

42.780,00

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Suport als polígons d'activitat
econòmica i foment de l'economia
circular
PAE
1940008500
Ajuntament de Sant Just Desvern
16.725,60
Ajuntament de Sant Just Desvern
9.423,20

Ens executor 2

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

7.302,40

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

Projecte Integral de suport a les
persones emprenedores i
empreses de la Zona Delta Sud.
CLSE
1940013449
Ajuntament de Viladecans
180.000,00
Ajuntament de Viladecans
72.000,00
Ajuntament de Gavà
54.000,00
Ajuntament de Castelldefels
54.000,00
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Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

Ecoindústria. Economia Circular al
Delta del Llobregat
PS
1940013522
Ajuntament de Viladecans
60.000,00
Ajuntament de Viladecans
15.000,00
Ajuntament de Gavà
15.000,00
Ajuntament del Prat de Llobregat
15.000,00

Ens executor 4

Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)

15.000,00

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1

CENTRES LOCALS DE SERVEIS A
LES EMPRESES DEL
BARCELONÈS NORD 2019225000
CLSE
1940012222
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
180.000,00
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet

Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

136.800,00

Ens executor 2

Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

43.200,00

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)

Dispositiu d'acompanyament
emocional per a l'èxit emprenedor II
PS
1940012223
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
20.457,60

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1

Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
16.319,03
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
4.138,57
CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS
A LES EMPRESES
CLSE
1940013766
Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf
153.625,68
Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf
46.886,56
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
36.301,75
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
27.283,92
Ajuntament de Sitges
43.153,45
Centres Locals de Serveis a les
Empreses
CLSE
1940009548
Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i Garraf
160.805,50
Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i Garraf

Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

80.804,76

Ens executor 2

Ajuntament de Vilafranca del
Penedès

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

80.000,74

Àrea de Presidència
Secretaria General

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)

Simbiosi industrial a les quatre Ribes.
Quatre Ribes circular
PS
1940013047
Ajuntament de Cabrera de Mar
14.400,00
Ajuntament de Cabrera de Mar
2.880,00
Ajuntament d'Argentona
8.640,00
Ajuntament de Dosrius
1.728,00
Ajuntament d'Òrrius
1.152,00
SERVEI D'ASSESSORAMENT PER
A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ
D'EMPRESES AL BAIX MARESME
2019
CLSE
1940010240
Ajuntament del Masnou
90.000,00
Ajuntament del Masnou
67.500,00
Ajuntament de Montgat
22.500,00
CLSE DE CALELLA, CANET DE
MAR, PINEDA DE MAR I TORDERA
2019. ATENCIÓ I SUPORT
INTEGRAL A L'EMPRESA I
L'EMPRENEDORIA
CLSE
1940002904
Ajuntament de Tordera
108.000,00

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a
Ens executor 4 (EUR)

Ajuntament de Tordera

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a
Ens executor 4 (EUR)

CLSE Osona (19047)
CLSE
1940008306
Ajuntament de Vic
222.182,67
Ajuntament de Vic

27.000,00
Ajuntament de Calella
27.000,00
Ajuntament de Canet de Mar
27.000,00
Ajuntament de Pineda de Mar
27.000,00

118.116,12
Ajuntament de Manlleu
34.733,83
Ajuntament de Centelles
21.444,18
Ajuntament de Roda de Ter
6.326,39

Ens executor 5

Consorci per a la promoció dels
municipis del Lluçanès

Aportació que correspon a Ens executor 5
(EUR)

32.352,82

Ens executor 6

Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana

Aportació que correspon a Ens executor 6
(EUR)

9.209,33

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT

Pla de millora i dinamització dels
PAEs de Vic i d'Osona (19201)
PAE
1940008291

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)

Ajuntament de Vic
14.779,80
Ajuntament de Vic
11.730,73

Ens executor 2

Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària la Plana

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

3.049,07

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)

Implementació del model d'atesa als
emprenedors d'Osona.(19222)
PS
1940008286
Ajuntament de Vic
58.576,40
Ajuntament de Vic
16.823,14
Ajuntament de Centelles
4.317,08
Consorci del Lluçanès
26.611,26
Ajuntament de Roda de Ter
1.839,30

Ens executor 5

Consorci de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura

Aportació que correspon a Ens executor 5
(EUR)

3.403,29

Ens executor 6

Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària la Plana

Aportació que correspon a Ens executor 6
(EUR)

5.582,33

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1

Invest in Osona
PS
1940008582
Consell Comarcal d'Osona
38.377,80
Consell Comarcal d'Osona

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT

23.590,83
Ajuntament de Vic
14.786,97
SINÈRGIES SIMBIÒTIQUES ALS
PAE DE BDV-SBD-SQV
PAE
1940007298
Ajuntament de Barberà del Vallès
67.680,00
Ajuntament de Barberà del Vallès
23.011,20
Ajuntament de Sabadell
22.334,40
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
22.334,40
Centres locals de serveis a les
empreses (CLSE)
CLSE
1940011639
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
140.000,00
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
71.204,00
Ajuntament de Montcada i Reixac
35.812,00
Ajuntament de Ripollet
32.984,00
Implementació del Pla de Millora
Competitiva dels PAE's de Montcada
i Reixac i Ripollet. Actuacions 2019
PAE
1940010350

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)
Ens executor 4
Aportació que correspon a Ens executor 4
(EUR)

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3

Ajuntament de Montcada i Reixac
67.999,99
Ajuntament de Montcada i Reixac
37.032,79
Ajuntament de Ripollet
30.967,20
Serveis consolidats a l'emprenedoria
i l'empresa
CLSE
1940011766
Ajuntament de Sabadell
180.000,00
Ajuntament de Sabadell
72.000,00
Ajuntament de Barberà del Vallès
45.000,00
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
27.000,00
Ajuntament de Castellar del Vallès
36.000,00
INDÚSTRIA 4.0 LOCAL:
SENSIBILITZACIÓ,
EXPERIMENTACIÓ I VOCACIONS
INDUSTRIALS
PS
1940011765
Ajuntament de Sabadell
60.897,12
Ajuntament de Sabadell
24.967,82
Ajuntament de Barberà del Vallès
19.487,08
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

16.442,22

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

CLSE Sant Cugat - Rubí
CLSE
1940005907
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
180.000,00
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Ens executor 3
Aportació que correspon a Ens executor 3
(EUR)

OPEN INDUSTRY 4.0: UN PAS MÉS
PS
1940006614
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
67.680,00
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2

90.000,00
Ajuntament de Rubí
90.000,00

23.688,00
Ajuntament de Barberà del Vallès
23.688,00
Ajuntament de Sabadell
20.304,00
Centre de Serveis a empreses i
persones emprenedores de la Riera
de Caldes
CLSE
1940011041
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
102.596,31
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
66.212,31
Ajuntament de Polinyà

Àrea de Presidència
Secretaria General

Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)
Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

Actuació
Recurs
Núm. Registre PMT
Ens local sol·licitant
Aportació total que es proposa (EUR)
Ens executor 1
Aportació que correspon a Ens executor 1
(EUR)
Ens executor 2
Aportació que correspon a Ens executor 2
(EUR)

36.384,00
Centre Local de de Serveis a les
Empreses
CLSE
1940005260
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
45.048,78
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
24.299,31
Ajuntament de la Garriga
20.749,47
Servei integral d'atenció i
assessorament a empreses i
persones emprenedores de CdM i
MIVT
CLSE
1940006165
Mancomunitat de la Vall del Tenes
90.000,00
Mancomunitat de la Vall del Tenes
48.339,00
Ajuntament de Caldes de Montbui
41.661,00

Catorzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Quinzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 26.2 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.”
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: A veure, sí que vull intervenir en aquest punt perquè és
resoldre la concessió dels ajuts del Catàleg 2019 i, al nostre entendre, o al meu
entendre, crec que és un dels punts més importants de tota la legislatura, de tot el
mandat. El que passa per aquí, per aquesta Junta de Govern, si m’hagués despistat
doncs això passaria sense pena ni glòria. És cert que des de la Coordinació General
se’ns va convidar a una reunió específica per explicar el què, el qui, el com, d’aquesta
modificació del Catàleg de serveis, que, al nostre entendre, si més no en la seva
concepció, és bastant positiva o, almenys, s’albira de manera positiva. Entre altres
coses per a la reflexió de no únicament aquesta Junta de Govern, sinó la Junta de
Govern que ha de venir, els diferents diputats que tinguin responsabilitat de govern en
el mandat doncs 20, no sé si és 20... o 19-23. Vostès saben que nosaltres sempre els
hem demanat després d’un informe, la valoració política d’aquell informe, com a
norma; perquè, per què serveix un informe si d’aquell informe no se’n fa res. Per
ocupar el temps de determinats funcionaris i poqueta cosa més. Entre altres coses
aquesta modificació i aquest nou... aquesta nova manera de fer en la concepció dels
ajuts, a més de complir amb la llei de transparència i afavorir allò que després
criticarem al Ple, suposo que no ens ho retraurà, subratllar allò de tenir major equitat
distributiva, servirà entre altres coses perquè tots i cadascun de vostès, tots i cadascun
dels diputats que tenen responsabilitats o que tinguin responsabilitats de govern
sàpiguen a la seva àrea, a cadascun dels negociats, de les gerències, si estan en verd
o si estan en vermell; si han servit per a allò pel qual suposadament existeixen, que és
donar, al nostre entendre, suport als municipis o no ho han fet. Ja ho vam posar de
manifest, no sé si va ser a una Junta de Govern o una Comissió Informativa d’Hisenda,
en la qual vam felicitar el diputat de l’àrea, perquè entre d’altres coses, aquest estudi el
que posa de manifest són les àrees on menys diners s’estan destinant per cobrir les
necessitats d’allò que se suposa que ha de fer la Diputació. I és d’una forma
meridianament clara. No és allò d’indicadors, de si és roig, de si és vermell o de si és
groguet, de si m’agrada més o m’agrada menys. No, no, són tants per cents comptats i
sonants i que això es tradueix en diners. I, és per això, que nosaltres saludem
l’aprovació a la Junta de Govern d’aquesta o aquest nou sistema de concessió dels
ajuts del Catàleg del 2019, ja que ens queden poques Juntes de Govern. Moltes
vegades aquestes Juntes de Govern, i és una crítica, espero que la llegeixin com a
constructiva: vostès aproven una quantitat de coses tan gran, amb una significació tan
gran, que jo no sé quants punts té l’ordre del dia d’aquesta Junta de Govern, però hem
estat a Juntes de Govern de cinquanta i pico punts, i en cada un dels punts tres-centes
cinquanta vuit pàgines, per dir alguna cosa, que s’aproven en dotze minuts. Vull dir
que tots plegats hauríem de fer una reflexió sobre la bondat, no únicament la bondat,
sinó sobre com fem tot plegat. Gràcies.
I el president, senyor Castells (CiU), diu: Gràcies a vostè. Segurament la percepció,
el capteniment que té vostè, i que jo li vull agrair també que ho faci, perquè és molt
lloable que ho faci, respecte la ingent obra de govern que s’ha fet en aquesta
legislatura, des del punt de vista d’un diputat de l’oposició, segurament vostè té
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aquesta inquietud o té aquesta sensació, però des del govern no la tenim així, perquè
nosaltres no parem de voltar pel territori, de parlar amb la gent, de tocar pobles molt
petits, municipis molt grans que ens expressen, dia sí i dia també, la gran feina que
estem fent. Per tant, tenim la sort que els nostres clients, per així dir-ho, en
terminologia empresarial, que són els ajuntaments, ens expressen això que vostè està
explicant. Escolti, és que s’està fent molta feina. Sap què ens diuen els alcaldes i
alcaldesses d’aquest país, i per tant estem molt orgullosos? Segurament des de
l’oposició no es pot intuir l’agraïment, les paraules meravellosos que ens regalen
aquests alcaldes i alcaldesses, per cert de tots els partits polítics. I, per tant, jo li vull
traslladar, i també vull que consti en acta, que això és així, i que, segurament, molts
d’ells ens diuen coses increïbles com: “sort en tenim de vosaltres”, “no podeu deixar de
fer aquesta feina”, “continueu en aquesta línia”... Veig el diputat Mut, amant del futbol i
del Barça també i del qual també hem agafat aquesta teoria de l’estimat, enyorat
Johann Cruyff, que els diners han d’estar al camp i no al banc. I, per tant, hem
aconseguit fer una cosa increïble, que és que avui portem al camp més de trenta
milions d’euros, que és una xifra increïble, i que hem aconseguit traspassar-la als
ajuntaments, i que tots els ajuntaments escampats per tot el territori, siguin grans o
petits, puguin disposar de recursos per fer polítiques que serveixin per millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per tant la veritat li dic, senyor
Duran, jo li agreixo la valentia de dir-ho aquí, d’expressar-ho en aquest sentit. Dir-li que
estigui tranquil, perquè els ajuntaments d’aquest país, els municipis, els pobles i les
ciutats d’aquesta demarcació estan molt contentes. Si posessin una nota i ara
enviéssim un correu o un missatge de text i diguéssim puntuïn la Diputació de
Barcelona, passaríem del notable alt. Estic convençudíssim! Per tant, jo vull agrair als
diputats i diputades de govern i de l’oposició que ens ajuden a fer-ho possible també.
Moltes gràcies.
Servei de Programació
4.- Dictamen pel qual es proposa la concessió de la línia de crèdits a curt termini
per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (exp. núm.
2019/0003284).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova,
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de
2019 va aprovar la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2019” (BOPB 4/03/2019), amb la finalitat de contribuir a garantir la
prestació de serveis de competències locals als Consells Comarcals, mitjançant una
línia de crèdit a curt termini, per tal de proporcionar liquiditat als Consells Comarcals
per garantir l’exercici de les seves competències. En el mateix dictamen d’aprovació es
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van establir les condicions generals de participació i de gestió de la concessió dels
crèdits.
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 04/03/2019 i el
30/03/2019 (apartat 6a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no
supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat la línia de crèdit, es
concedirà la quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 5a).
Tots els Consells Comarcals destinataris, excepte el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, el Consell Comarcal del Moianès i el Consell Comarcal del Vallès
Occidental, que no han presentat sol·licitud, han presentat les seves sol·licituds durant
el termini establert, i són els que es relacionen a continuació:
Consell Comarcal
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Oriental

NIF
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800012F
P0800015J
P5800020I
P5800008D
P5800015I
P5800010J
Total

Import crèdit
1.000.000,00
1.347.885,00
800.000,00
2.700.000,00
1.000.000,00
500.000,00
1.535.070,11
2.000.000,00
1.500.000,00
12.382.955,11

Un cop valorades les sol·licituds admeses, es determina que tots els Consells
Comarcals sol·licitants han justificat les circumstàncies extraordinàries que motiven la
petició, així com que han complert la resta de requisits formals.
Així mateix, es constata que, la suma de les peticions efectuades pels Consells
Comarcals durant el termini establert ascendeix a 12.382.955,11 euros i, per tant, es
supera el límit total de la dotació de la línia de crèdit que és de 10 milions d’euros. En
conseqüència, d’acord amb l’apartat 5b de les condicions aprovades, el repartiment es
realitzarà en funció dels següents criteris: 40% en funció de la població, 40% en funció
del nombre de municipis, 10% per l’extensió territorial de cada comarca i el 10% pel
nombre d’entitats singulars de població. Per les seves característiques i el principi de
diferenciació dins dels repartiments de la Xarxa de Governs Locals, s’exclou d’aquests
càlculs a la població de la ciutat de Barcelona.
Realitzat el repartiment segons dit apartat 5b de les condicions, es constata que
existeixen peticions inferiors al que els correspondria per aplicació dels criteris de
repartiment i per tant es realitzen nous repartiments amb els imports sobrants (apartat
5c) fins arribar a la distribució total de la dotació de la línia de crèdit.
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Consta a l’expedient l’informe de la Direcció de serveis de Planificació Econòmica on
es detallen les diverses fases del repartiment.
Fonaments de dret
L’article 36.1, lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, sobre assistència econòmica i de suport a la gestió financera dels
municipis, dona emparament jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta als
municipis a través de les comarques.
L’apartat 6b) de les condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de
tresoreria per a Consells Comarcals 2019” estableix que correspon a la Junta de
Govern l’adopció de l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades i
l’apartat 6g) estableix que el termini màxim per a la resolució de l’expedient és de dos
mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació d’instàncies.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit
a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”,
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 28 de
febrer de 2019 (BOPB 4/03/2019), d’acord amb la distribució següent:
Consell Comarcal
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Oriental

NIF
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800012F
P0800015J
P5800020I
P5800008D
P5800015I
P5800010J
Total

Import crèdit
974.477,50
1.111.705,62
800.000,00
1.330.871,75
872.647,68
450.035,09
1.535.070,11
1.425.192,25
1.500.000,00
10.000.000,00

Segon. DISPOSAR la despesa de deu milions d’euros (10.000.000,00 EUR) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82020.
Tercer. FORMALITZAR els crèdits esmentats mitjançant la signatura dels
corresponents convenis, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 6
de les condicions de la línia de crèdit aprovades per acord de la Junta de Govern de
data 28 de febrer de 2019.”
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El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyor president. Bé, quan aquest punt en anys
anteriors va aparèixer, no sé si en Junta de Govern o en el Ple, nosaltres ens vam
abstenir, i el que vam posar de manifest és que ja arriba l’hora o ja arriba el moment
que d’alguna manera hauríem de clarificar quina és l’arquitectura institucional d’aquest
país, de qui ha de fer què i de com s’han de finançar els diferents organismes. En
aquest cas concret dels ajuts als consells comarcals. Altres anys també vam posar de
manifest que, ostres, és el mateix un consell comarcal que tingui o que doni servei a
dos milions d’habitants, que un consell comarcal que doni servei a tres cents mil
habitants? Ha de rebre el mateix milió d’euros, ha d’estar finançat de la mateixa
manera? Crec que és una reflexió, primer el fet del propi finançament o l’ajut i després
les quantitats. Aquestes quantitats haurien d’estar lligades als habitants o al nivell de
renda, o, sobretot, a per a què serveixen aquests diners més enllà del propi
finançament ordinari i de tresoreria dels consells comarcals. Gràcies.
I el senyor Castells diu: Vostè té tota la raó. I, fixi’s, jo em vaig reunir la setmana
passada amb els quatre presidents dels consells comarcals més grans de la nostra
demarcació: el Baix Llobregat, els dos Vallesos i el del Maresme, que expressaven
una mica el que vostè em comentava. Governats per diferents partits polítics, a més a
més. Per tant, hi hauria una coloritat ideològica diversa, i anaven una mica en aquesta
línia. Per tant, jo em vaig comprometre, com a president, tenint en compte que no són
les nostres funcions la de regir, ni dotar o treure competències, ni dotar o no
econòmicament els consells comarcals, em vaig oferir a parlar-ne amb el vicepresident
del nostre govern, el senyor Pere Aragonès, per mirar de trobar respostes a aquestes
inquietuds que vostè expressa, expressant també la voluntat d’aquests consells
comarcals més grans.
5.- 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 Mediona, per a
finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp futbol”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002347).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
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2. L’Ajuntament de Mediona, va presentar en data 29 gener de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Gespa artificial i adequació entorn camp futbol.”, 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
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB d’11.07.2018),
és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Mediona
Gespa artificial i adequació entorn camp
futbol.
175.000,00 EUR
0%
0,41 %
3.525,10 EUR
10
4/2019

* 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.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
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 la Torre de Claramunt,
per a finançar l’actuació local “Adquisició béns millora servei neteja viaria”, al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0007551).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
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Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de la Torre de Claramunt, va presentar en data 3 abril de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adquisició béns millora servei neteja
viaria”, 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
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona,
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del
dia de la disposició.
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5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB
d’11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present
dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència,
que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Torre de Claramunt
Adquisició béns millora servei neteja viaria
175.000,00 EUR
0%
-0,06 %
-262,91 EUR
5
16/2019

* 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.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 22.084,23 €, a l'Ajuntament de Folgueroles, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0006483).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
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vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Folgueroles presentà en data 20/03/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 671.925,69 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una
carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Folgueroles.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 671.925,69 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,59%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 671.925,69
euros amb una subvenció d’import de 22.084,23 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
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Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. 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 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 22.084,23 euros a l'Ajuntament de Folgueroles
per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 20/03/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Folgueroles, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 86.285,09 €, a l'Ajuntament de Martorell, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0006568).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Martorell presentà en data 22/03/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 2.625.274,97 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.625.274,97 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,590%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
2.625.274,97 euros amb una subvenció d’import de 86.285,09 euros, d’acord amb
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta 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.
6. 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.
7. 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 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 86.285,09 euros a l'Ajuntament de Martorell per
subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 22/03/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
pròrroga del conveni de cessió d’ús de la planta baixa i entresòl de l’edifici situat
al C/ Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona, des del
22 de maig de 2019 fins el 21 de maig de 2023 (exp. núm. 2015/427).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat de Presidència, Serveis
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici situat al carrer Sant Pere Mitjà,
núm. 52, de Barcelona, del que en formen part els immobles situats a la planta
baixa i entresòl amb una superfície construïda de 113,04 m2 a la planta baixa i de
113,04 m2 a la planta entresòl. L’edifici consta inscrit a l’Inventari de Béns de la
corporació amb els codis d’actiu F000013 a nivell de terreny i F000868, a nivell
d’edifici, amb naturalesa jurídica de bé patrimonial.
2. En Junta de Govern de 26 de febrer de 2015, acord número 66/2015, s’aprovà la
cessió de l’ús dels espais situats al carrer Sant Pere Mitjà núm. 52, planta baixa i
entresòl, de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, per destinar els
espais a equipaments cívics i com a centres integradors per a associacions i
entitats del barri que desenvolupin activitats d’interès i benefici per als ciutadans.
3. En data 22 de maig de 2015 es formalitzà i es signà conveni, amb núm. de registre
216/2015, entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona vigent fins el
21 de maig de 2019, prorrogable de forma expressa, per mutu acord, per un termini
de quatre anys més, segons s’estableix en el Pacte Quart apartat segon del conveni
regulador.
4. Actualment l’Ajuntament segueix utilitzant els espais referits, destinats a
equipament cívic per a les associacions i entitats del barri, i abans de la finalització
del conveni vigent, manifesta la seva voluntat de continuar amb la cessió d’ús
d’aquests espais. Així, en data 28 de març de 2019, segons consta a l’expedient
administratiu, l’Ajuntament de Barcelona presenta escrit a la Diputació per sol·licitar,
d’acord amb el Pacte Quart del Conveni, la pròrroga per a quatre anys més del
conveni que de cessió d’ús de la planta baixa i entresòl de l’edifici del carrer Sant
Pere Mitjà 52, de Barcelona.
5. La Diputació de Barcelona no té previst cap ús immeditat dels espais referits, per a
la realització de cap dels seus projectes, vigent o en curs, que prevegi una utilitat o
afectar-lo a un servei públic o que presti la corporació i que sigui de la seva
competència o per destinar-lo a serveis administratius propis de la corporació. I és
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voluntat de la Diputació continuar la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, i
per tant prorrogar el conveni de cessió d’ús de la planta baixa i entresòl de l’edifici
ubicat al carrer Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, mantenint les mateixes
condicions que es varen establir en el conveni vigent, a fi d’atendre les necessitats
de disposi
Fonaments jurídics
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència de les administracions locals
L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL), estableix que les entitats locals, per al compliment de les seves finalitats i en
l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat jurídica per
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar
contractes, establir i explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els
recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals (en endavant RPC), es pronuncia en sentit similar en l’article 28 pel que fa a
la capacitat jurídica plena per a adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe
de béns i drets.
La Diputació de Barcelona, en virtut de l’article 36.1.d) de la LRBRL ostenta
competències en matèria de cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en
aquest àmbit.
Pel que fa al principi d’actuació administrativa
Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en el seus
articles 140 i 141 (en endavant LRJSP), els principis que regeixen les relacions
interadministratives, entre els quals destaquen la lleialtat institucional, el deure de
col·laboració, i el deure de cooperació entre les administracions públiques.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (en
endavant LPAP), article 183 de caràcter bàsic pel que fa a l’aplicació dels principis de
lleialtat institucional i l’obligació de cooperació i assistència, i article 185 de caràcter
supletori, respecte dels principis als que s’ajustaran aquestes relacions i respecte a les
sol·licituds efectuades per administracions, en relació amb béns determinats de
titularitat d’altres administracions.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, respecte dels
principis de lleialtat institucional, cooperació, col·laboració i assistència recíproca per al
compliment de les funcions que corresponen a altres administracions.
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LRBRL, article 55 lletra e, respecte la prestació de cooperació i assistència activa que
les administracions puguin precisar.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, article 107, pel que fa al principi de lleialtat institucional.
Pel que fa a la normativa patrimonial aplicable i regulació de la cessió d’ús
Resulta d’aplicació l’article 8.1 de la LPAP, en relació amb els principis relatius a la
gestió i administració dels béns i drets patrimonials, l’article 145.1 no bàsic, respecte a
la cessió d’ús de béns o drets patrimonials l’explotació o afectació dels quals no estigui
prevista, es podran cedir gratuïtament.
L’article 145.3, no bàsic, de la LPAP, respecte de l’objecte de la cessió, que permet la
cessió d’ús dels béns o drets amb l’obligació del cessionari de destinar els béns a la
finalitat expressada en el corresponent acord.
I l’article 186, no bàsic, el qual estableix la possibilitat de celebrar convenis amb altres
Administracions públiques o amb persones jurídiques de dret públic o de dret privat
que pertanyin al sector públic, amb el fi d’ordenar les relacions de caràcter patrimonial.
Quant a la normativa autonòmica, el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals estableix en l’article 8 que els béns
patrimonials poden procurar directament o indirectament la satisfacció de necessitats
col·lectives, l’article 72, la possibilitat de prevalença de criteris de rendibilitat social, i
l’article 73, la necessitat de justificació de l’oportunitat i conveniència de la cessió, el
caràcter patrimonial i la valoració del bé.
Pel que fa a la cessió d’ús a títol gratuït dels béns patrimonials, el RPEL, no regula
estrictament la cessió d’ús gratuïta per un temps determinat, però sí regula en els
articles 75 i següents la cessió en precari de l’ús dels béns patrimonials a altres
administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre que els hagin de
destinar a fins d’utilitat pública o d’interès social, sempre en benefici d’interessos de
caràcter local, articles que serien aplicables per assimilació en aquest supòsit.
Relatius a la normativa comptable
D’acord amb la normativa comptable, la pròrroga de la cessió d’us gratuïta del bé s’ha
de registrar a l’Inventari de Béns de la corporació i valorar segons estableix la norma
19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
Pel que fa a l’òrgan competent d’aprovació
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L’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de 9 de juliol de 2018,
publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018, atribueix a la Junta de Govern, per delegació
de Presidència, la competència per aprovar la cessió d’ús de béns immobles de
caràcter patrimonial, seguint el criteri que s’adoptà en el moment d’aprovació de la
cessió d’ús.
En virtut del què s’ha exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRORROGAR el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona relatiu a la cessió d’ús de la Planta baixa i Entresòl de l’edifici situat al C/
Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, per un període de vigència del 22 de maig de
2019 fins el 21 de maig de 2023, mantenint les mateixes condicions que es varen
establir en el conveni vigent.
Segon. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació, l’operació comptable
corresponent a la pròrroga de la cessió d’ús gratuïta a favor de l’Ajuntament de
Barcelona patrimonial corresponent, segons la norma de reconeixement i valoració
19a de la Instrucció de Comptabilitat de l’Administració Local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a les parts interessades, per al seu
coneixement i efectes.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió dels recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i
informes per a la realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (expedient núm. 2018/20288).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini

Àrea de Presidència
Secretaria General

de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vists que els recursos inclosos en el Catàleg Redacció del projecte executiu per a
l'obertura i manteniment de la franja perimetral (codi recurs 19235) i Redacció del
projecte executiu per al tractament de vegetació en parcel·les públiques (codi recurs
19236, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant el
procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació
en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser estimada, desestimada
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 21
del règim.
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord cinquè del present dictamen compleixen
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.
7. D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestor poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials vinculades
a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint amb totes
les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en
haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan s’alliberin recursos
suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin els existents o es
disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar les sol·licituds
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incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la
concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de presentació, si
depèn del compliment de requisits preestablerts.
En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor
població, atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el
Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència amb
caràcter preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del Catàleg
2019, en concordança amb la Legislació de Règim Local.
8. En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
9. El recurs es presta amb els mitjans personals i materials del centre gestor.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i
materials.
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, 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. CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes
i informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019:
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral
(codi recurs 19235)
Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló

P0825800F

19235

Actuació
Rubís

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Puntuació

1940018907

19/Y/273813

90
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Ens
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Iscle de
Vallalta
Ajuntament de
Bigues i Riells
Ajuntament de
Castellar del
Vallès
Ajuntament de
Navàs
Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat
Ajuntament de
Vilanova del
Vallès
Ajuntament de
Gualba
Ajuntament de
FigaróMontmany
Ajuntament
del Pont de
Vilomara i
Rocafort
Ajuntament
d'Esplugues
de Llobregat
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Santa
Susanna
Ajuntament de
Montornès del
Vallès
Ajuntament de
Súria
Ajuntament de
Navàs
Ajuntament de
la Palma de
Cervelló

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Puntuació

P0807100C

19235

Can Margarit

1940012389

19/Y/273820

85

P0819200G

19235

Font
Montnegre

1940014073

19/Y/273836

80

P0802300D

19235

Boscos de
Riells

1940011626

19/Y/273830

80

P0805000G

19235

Aire-Sol D

1940012196

19/Y/273829

75

P0814000F

19235

Castelladral

1940008425

19/Y/273827

70

P0828900A

19235

Torrelles de
LlobregatNucli urbà

1940001239

19/Y/273817

70

P0831000E

19235

El Xargall

1940013688

19/Y/273835

70

P0809600J

19235

Royal Park 2

1940009372

19/Y/273838

70

P0813300A

19235

FigaróMontmany Nucli urbà

1940003252

19/Y/273833

70

P0818100J

19235

Marquet
Paradís

1940006168

19/Y/273840

65

P0807600B

19235

Esplugues
de LlobregatNucli urbà

1940013798

19/Y/273824

65

P0806700A

19235

Les Rovires

1940012497

19/Y/273819

65

P0826100J

19235

Can Ratés

1940008805

19/Y/273837

65

P0813500F

19235

1940013662

19/Y/273834

65

P0827400C

19235

1940012981

19/Y/273825

60

P0814000F

19235

1940008419

19/Y/273826

60

P5831301F

19235

1940013856

19/Y/273823

60

Montornès
del Vallès Nucli urbà
Súria - Nucli
Urbà
Palà de
Torroella
La Palma de
CervellóNucli urbà
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Ens
Ajuntament de
Gavà
Ajuntament de
Corbera de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires
Ajuntament de
Sant Climent
de Llobregat
Ajuntament de
Sant Pere de
Ribes
Ajuntament de
Dosrius
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de
Collsuspina
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Bigues i Riells

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Puntuació

P0808800G

19235

Gavà - Nucli
urbà

1940013527

19/Y/273822

60

P0807100C

19235

Can Coll

1940012392

19/Y/273818

60

P0820700C

19235

Pou del Merli

1940010581

19/Y/273821

60

P0820300B

19235

Sant Climent
de LlobregatNucli urbà

1940009347

19/Y/273816

60

P0823100C

19235

Mas Parés
de Dalt

1940008712

19/Y/273815

60

P0807400G

19235

Can Massuet
del Far

1940012905

19/Y/273839

60

P0827900B

19235

Les Fonts

1940008850

19/Y/273828

60

P0806900G

19235

Raval
Picanyol

1940012756

19/Y/273832

60

P0804200D

19235

Vora Sitges

1940003556

19/Y/273814

60

P0802300D

19235

Can Barri
Industrial

1940011630

19/Y/273831

60

Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en parcel·les públiques
(codi recurs 19236)
Ens
Ajuntament de
Sant Quirze
Safaja
Ajuntament
del Brull
Ajuntament de
Seva
Ajuntament de
Mura
Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de
Sant Esteve
Sesrovires

NIF

Recurs

Actuació

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Puntuació

P0823900F

19236

Sant Quirze
Safaja - Nucli
urbà

1940009003

19/Y/273842

85

P0802600G

19236

L'Estanyol

1940007264

19/Y/273841

65

P0826900C

19236

Serrabardina

1940004616

19/Y/273844

50

P0813800J

19236

Mura - Nucli
urbà

1940011263

19/Y/273845

45

P0817800F

19236

El Planet

1940012634

19/Y/273846

45

P0820700C

19236

Ca n'Amat

1940010613

19/Y/273847

35
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Segon. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Tercer. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim el 15 de
desembre de 2020.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció
de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim en el termini
d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu.
Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el
treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal que
procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la tramitació,
advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats des del dia
següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
El centre gestor es reserva el dret de revocar una sol·licitud classificada com a
estimada, si en el moment de l’execució de les fases de treball de redacció, el
tècnic redactor de la Diputació de Barcelona es troba en alguna d’aquestes
situacions:






L’ens no aporta la informació urbanística necessària i imprescindible per a
redactar el projecte.
L’ens no accepta els criteris tècnics establertes en la legislació vigent ni les
consideracions tècniques elaborades per aquest centre gestor.
Es detecta que el projecte a redactar no es per a una urbanització o nucli de
població.
Renúncia o desistiment de l’ens.
Altres consideracions tècniques.

Quart. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor
estimi oportuns, per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens, i que es concreten
en:
 Assignar un enginyer/a tècnic/a forestal o un enginyer/a de forest adscrit a
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari per a realitzar les tasques de redacció del Projecte executiu per a
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l'obertura i manteniment de la franja perimetral i del Projecte executiu per al
tractament de vegetació en parcel·les públiques.
 Assignar un responsable tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari per a realitzar les
tasques de supervisió i direcció dels treballs de redacció.
Cinquè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a continuació, presentades
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes, però no poden ser objecte
d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles, i, en conseqüència,
aprovar la seva inclusió en llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser
estimades:
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral
(codi recurs 19235)
Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de
Castellolí
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de Cabrera
de Mar
Ajuntament d'Arenys
de Munt
Ajuntament d'Arenys
de Munt
Ajuntament de Santa
Maria d'Oló
Ajuntament de Fogars
de la Selva

NIF

Actuació

Núm. registre
Puntuació
PMT

P0823600B

La Soleia

1940009773

55

P0815100C
P0804700C

Les Escodines
Carme - Nucli urbà

1940013633
1940013348

55
55

P0825700H

Sector de Mas Retou

1940003400

55

P0806200B

Ca n'Alzina

1940002731

55

P0829600F

La Solana

1940017509

55

P0826800E
P0807400G

La Rodonella
Dosrius - Nucli urbà

1940011974
1940014470

55
55

P0819200G

Can Ginebra

1940014083

55

P0826400D

Sant Vicenç de Montalt Nucli urbà

1940011755

55

P0826100J

Alta Maresme

1940008807

55

P0802900A

Cabrera de Mar - Nucli
urbà

1940008437

55

P0800700G

La Creueta

1940005152

55

P0800700G

L'Ajup-Aiguaviva

1940005117

55

P0825800F

Sant Joan d'Oló

1940014296

55

P0808100B

Can Camps

1940002534

55
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Ens destinatari
Ajuntament de Fogars
de Montclús
Ajuntament de
Vilanova del Vallès
Ajuntament de Lliçà de
Vall
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de
Castellfollit del Boix
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament de
Castellví de la Marca
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament de Fontrubí
Ajuntament de Fontrubí

NIF

Actuació

Núm. registre
Puntuació
PMT

P0808000D

Costa del Montseny

1940009475

55

P0831000E

Les Roquetes

1940002579

55

P0810700E

Can Salgot

1940002375

55

P0811800B

Can Quiseró

1940010858

50

P0814200B

Sant Pere
Santa Margarida de
Montbui- Nucli antic

1940007890

50

1940007790

50

P0808300H

Fonollosa - Nucli Urbà

1940008784

50

P0808300H

Fals

1940008780

50

P0820700C

Can Bargalló

1940010575

50

P0819500J

Sant Andreu de la Barca
- Nucli urbà

1940007891

50

P0830800I

Torre del Veguer

1940012638

50

P0821800J

Vora bosc

1940013712

50

P0821800J

L'Albereda

1940013664

50

P0830100D

Viladecavalls - Nucli urbà

1940012673

50

P0829100G

Vacarisses - Nucli urbà

1940012531

50

P0825600J

Santa Maria de
Martorelles - Nucli urbà

1940013762

50

P0805800J

L'Ermita de Sant Pere

1940018872

50

P0814500E

Can Costa

1940014000

45

1940013992

45

1940009769

45

P0825000C

P0814500E
P0823600B

Olesa de Bonesvalls Nucli urbà
Sant Quintí de Mediona Nucli urbà

P0806400H

Cal Margarit

1940007798

45

P0814400H

Viladellops

1940004459

45

P0808400F

Font-rubí de Baix

1940002622

45

P0808400F

L'Avellà

1940002620

45
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Ens destinatari
Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament
d'Argençola
Ajuntament
d'Argençola
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de Calonge
de Segarra
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de
Castellnou de Bages
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de Molins
de Rei
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Castellar del Riu
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de Sant Pol
de Mar
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
l'Esquirol
Ajuntament d'Oristà

NIF

Actuació

Núm. registre
Puntuació
PMT

P0810300D

Les Vilates

1940014496

45

P0800800E

Cal Tender

1940008592

45

P0800800E

Argençola - Nucli urbà

1940008392

45

P0803600F

Mirambell

1940007076

45

P0803600F

Nucli d'Aleny

1940007068

45

P0825700H

Veïnat de Ca l'Albet

1940003412

45

P0806100D

Castellnou de Bages Nucli urbà

1940009837

45

P0818100J

Rocafort

1940006167

45

P0821100E

Sant Feliu Sasserra Nucli urbà

1940003368

45

P0829600F

La Soleià

1940014234

45

P0812200D

Molins de Rei - Nucli urbà

1940012826

45

P0806700A

Can Roig
Sant Just Desvern - Nucli
urbà

1940012493

45

1940008664

45

P0809100A

Gironella - Nucli urbà

1940011733

45

P0809100A

Cal Blau

1940011731

45

P0804900I

Espinalbet

1940009323

45

P0817400E

Cal Riera

1940006714

45

P0817400E

L'Ametlla de Merola

1940006619

45

P0801600H

Terradellas nou

1940005036

45

P0804200D

Les Palmeres

1940003558

45

P0823500D

Els Garrofers

1940006339

45

P0828400B

Sant Llop

1940002259

45

P0806300J

Castellterçol - Nucli urbà

1940001296

45

P0825400E

Padró-Puig

1940014108

45

P0815000E

Oristà - Nucli urbà

1940013106

45

P0821900H
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Ens destinatari
Ajuntament de Fogars
de la Selva
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Rellinars
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Mura
Ajuntament d'Aguilar
de Segarra
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament d'Ullastrell
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Campins
Ajuntament de
Campins
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de Sant Pol
de Mar
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de
Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de la
Palma de Cervelló
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de
Castellfollit del Boix

NIF

Actuació

Núm. registre
Puntuació
PMT

P0808100B

Ramió

1940002539

45

P0811900J

Cavall Bernat

1940009611

45

P0817800F

Les Codines

1940002279

45

P0827600H

Santa Eugènia

1940012859

45

P0827600H

Avencó

1940012841

45

P0809000C
P0813800J

Gelida - Nucli urbà
Les Comes-Tria

1940007006
1940011482

40
40

P0800200H

Castellar

1940008498

40

P0803900J

Canet de Mar - Nucli urbà

1940012683

40

P0829000I

Ullastrell - Nucli urbà

1940013220

40

P0829500H

Vallgorguina - Nucli urbà

1940005275

40

P0803800B

Can Joanet

1940004894

40

P0803800B

Campins - Nucli urbà

1940004893

40

P0808500C

Can Suquet

1940004583

40

P0823500D

Urbapol

1940006371

40

P0825600J

Barri Colomer

1940013753

40

P0809700H

Plans d'en Jaume

1940014131

35

P0817700H

Monistrolet

1940010081

35

P0805200C

Pla de les Botges

1940010018

35

P0822900G

Valls de Torroella

1940001608

35

P5831301F

Can Vidal

1940016379

35

P0811900J

Can Robert

1940009624

35

P0829500H

Baronia del Montseny

1940005295

35

P0820600E

Can Record

1940003939

35

P0805800J

Castellfollit del Boix Nucli urbà

1940014374

30
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P0800100J

Abrera - Nucli urbà

Núm. registre
Puntuació
PMT
1940010075
30

P0823300I

La Riera

1940013738

30

P0823300I

El Polvorí

1940013630

30

P0826900C

Els Roures de Seva

1940004612

30

P0827900B

Terrassa - Nucli urbà

1940008838

30

Ens destinatari

NIF

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament de Sant
Pere de Torelló
Ajuntament de Sant
Pere de Torelló
Ajuntament de Seva
Ajuntament de
Terrassa

Actuació

Sisè. DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de
renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació
de criteris de valoració.
En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor població,
atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el Protocol
General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència amb caràcter
preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del Catàleg 2019, en
concordança amb la Legislació de Règim Local.
Setè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits:
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral
(codi recurs 19235)
Actuació

Núm. registre
PMT

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Castellolí

P0806200B

19235

Can Parera

1940007863

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

19235

Ca n'Amat

1940010932

Ajuntament
de Seva

P0826900C

19235

Ajuntament
de Dosrius

P0807400G

19235

Polígon
Industrial
Montmany
Can Massuet
del Far

Requisit
incomplert
No es tracta d’un
nucli de població
Projecte estimat
en el Catàleg de
serveis 2018

1940004620

No es tracta d’un
nucli de població

1940014468

Sol·licitud
duplicada

Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en parcel·les públiques
(codi recurs 19236)
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Ens

Actuació

Núm.
registre PMT

NIF

Recurs

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

19236

Ca n'Amat

1940010928

Ajuntament
d'Abrera

P0800100J

19236

Abrera - Nucli
urbà

1940010925

Ajuntament
d'Arenys de
Munt

P0800700G

19236

La Creueta

1940005140

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

19236

Can Barri
Industrial

1940011649

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

19236

Boscos de
Riells

1940011635

Ajuntament de
Campins

P0803800B

19236

Campins Nucli urbà

1940012181

Ajuntament de
Campins

P0803800B

19236

Can Joanet

1940004892

Ajuntament de
Gavà

P0808800G

19236

Gavà - Nucli
urbà i
Bruguers

1940013532

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

P0810600G

19236

Pinedes del
Vallès

1940012369

Requisit
incomplert
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Es sol·licita el
projecte per
parcel·les
públiques fora del
perímetre de la
franja perimetral
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Actuació

Núm.
registre PMT

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de
Lliçà de Vall

P0810700E

19236

Can Prat

1940011010

Ajuntament de
Moià

P0813700B

19236

Parc
Prehistòric
Coves Toll

1940008868

Ajuntament de
Vacarisses

P0829100G

19236

Vacarisses Nucli urbà

1940012525

Ajuntament de
Vallgorguina

P0829500H

19236

Baronia del
Montseny

1940005264

Requisit
incomplert
No s’acredita que
es disposa de la
franja perimetral
mantinguda
No es tracta d’un
nucli de població
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat
Urbanització o
nucli de població
sense PPU de
franja perimetral
redactat

Vuitè. DECLARAR el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en
conseqüència al seu arxiu:
Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral
(codi recurs 19235)
Actuació

Núm. registre
PMT

Ens

NIF

Recurs

Ajuntament
de Masquefa

P0811800B

19235

Can Valls

1940009198

Ajuntament
de Sant Just
Desvern

P0821900H

19235

La PlanaBellsoleig

1940008767

Tipus de
desistiment
Desistida
explícitament per
l’ens
Desistida
tàcitament

Redacció del projecte executiu per al tractament de vegetació en parcel·les públiques
(codi recurs 19236)
Ens
Ajuntament
de Gelida
Ajuntament
de Vilanova
del Vallès

Actuació

Núm.
registre PMT

NIF

Recurs

P0809000C

19236

Martivell

1940009926

P0831000E

19236

Les Roquetes

1940002941

Tipus de
desistiment
Desistida
tàcitament
Desistida
explícitament per
l’ens
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Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.”
El president, senyor Castells (CiU), dona la paraula al president del Grup CUP-Poble
Actiu, senyor Duran, qui diu: Gràcies senyor president. De fet hem estat a punt de
sol·licitar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, perquè al consultar o a l’intentar
consultar-lo no hem estat capaços de veure-ho a les carpetes públiques i ens han
aclarit ara, des de Secretaria, que penjava directament de l’àrea i no pas de cap
gerència. En tot cas, sí que agrairíem que la propera Comissió Informativa i de
Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat se’ns fes alguna explicació el més
amplia i acurada possible sobre aquest particular d’aquest punt. Gràcies.
I el senyor Castells diu: Ja hi pot comptar.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de la Selva, relatiu a les obres de Millora dels
accessos a l’Ajuntament i Zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars
de la Selva, per un import total de 1.202.299,64 €, IVA inclòs (exp. núm.
2018/292).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BV-5122, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada
per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i travessa al final
del seu recorregut el municipi de Fogars de la Selva. A la zona on es troba situat
l’Ajuntament i la zona esportiva hi ha una intersecció a nivell, consistent en una
rotonda partida i dos accessos de camins a la carretera. En aquest punt, es
preveuen alguns desenvolupaments urbanístics que podrien fer que les condicions
de seguretat d’aquesta intersecció empitjoressin.

2.

A petició de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, i amb l’objecte de millorar la
seguretat viària d’aquest tram de carretera, l’Oficina Tècnica de Planificació i
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Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la
Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Millora dels accessos a
l’Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122”.
3.

L’objectiu principal de l’actuació és garantir les condicions de seguretat d’aquest
tram de carretera per a la situació actual i futura de la BV-5122 de titularitat de
Diputació, mitjançant l’execució de les obres de Millora dels accessos a
l’Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122 al terme municipal de
Fogars de la Selva.

4.

El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, beneficiari
de l’actuació.

5.

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.

6.

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

7.

Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de vuit
mesos.

8.

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

9.

Es valora l’import total de l’actuació en 1.202.299,64 EUR (IVA inclòs) amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de la Selva:
Total
Cost (IVA inclòs)

1.202.299,64 EUR

Diputació de
Barcelona
513.215,19 EUR

Ajuntament de
Fogars de la Selva
689.084,45 EUR

10. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Fogars de la Selva ha de
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 689.084,45
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EUR, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al
seu pressupost.
11. És procedent retenir l’import de 1.202.299,64 EUR IVA inclòs, dels quals
513.215,19 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per
la Diputació, sent l’import de 171.071,73 EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 342.143,46 EUR amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient, la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Fogars de la
Selva per un import de 689.084,45 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona,
sent l’import de 229.694,82 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per
a l’any 2019 i l’import de 459.389,63 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient. A la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació
a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà
a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament
de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de
les obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes
a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa
liquidació.
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
FONAMENTS DE DRET
1.

Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat
dels ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès
comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica,
tècnica i administrativa.

2.

Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.

3.

Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis
interadministratius, com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS,
que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
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4.

Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les
formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del
ROAS.

5.

Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.

6.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB
d’11 de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.

7.

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

8.

De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la
facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació
de Barcelona.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Fogars de la Selva relatiu a l’execució de les obres del
projecte constructiu de MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA
ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122 TM FOGARS DE LA SELVA, tot això
d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
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CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA
RELATIU A LES OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA
ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV-5122. TM FOGARS DE LA SELVA
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA, representat per l’lŀlm. Alcalde president de
l’Ajuntament, Sr. Josep Vilà Camps, i assistit pel secretari de la corporació, Sr. Carles Mitja
Sarvise.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La carretera BV-5122, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i travessa al final del seu
recorregut el municipi de Fogars de la Selva. A la zona on es troba situat l’Ajuntament i la
zona esportiva hi ha una intersecció a nivell, consistent en una rotonda partida i dos
accessos de camins a la carretera. En aquest punt, es preveuen alguns
desenvolupaments urbanístics que podrien fer que les condicions de seguretat d’aquesta
intersecció empitjoressin.
2. A petició de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, i amb l’objecte de millorar la seguretat
viària d’aquest tram de carretera, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar
el projecte constructiu de “Millora dels accessos a l’Ajuntament i zona esportiva des de la
carretera BV-5122”.
3. L’objectiu principal de l’actuació és garantir les condicions de seguretat d’aquest tram de
carretera per a la situació actual i futura de la BV-5122 de titularitat de Diputació,
mitjançant l’execució de les obres de Millora dels accessos a l’Ajuntament i zona
esportiva des de la carretera BV-5122 al terme municipal de Fogars de la Selva.
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, beneficiari de
l’actuació.
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5. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres
previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures.
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de la Selva, considerant que les
obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de
la respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data ........
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Fogars de la
Selva en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de
MILLORA DELS ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA
CARRETERA BV-5122. TM FOGARS DE LA SELVA, així com la definició de l’àmbit de
conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per
la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 1.202.299,64 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Fogars de la Selva.
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de MILLORA DELS
ACCESSOS A L’AJUNTAMENT I ZONA ESPORTIVA DES DE LA CARRETERA BV5122 .TM FOGARS DE LA SELVA, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i
Actuació en Infraestructures, amb un import total de 1.202.299,64 EUR (IVA inclòs), dels
quals 513.215,19 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, sent l’import de 171.071,73 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2019 i l’import de 342.143,46 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon
cofinançar a l’Ajuntament de Fogars de la Selva per un import de 689.084,45 EUR,
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l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de
Diputació de Barcelona per a l’any 2019 i l’import de
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de
l’existència de crèdit hàbil i suficient.

229.694,82 EUR amb càrrec a
l’exercici de despeses de la
459.389,63 EUR amb càrrec a
l’exercici 2020 condicionat a

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Fogars de la Selva l’avançarà la
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que
ingressi la part que li correspon,
-

la contractació d’aquestes obres,
la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document
tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de
serveis.

Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació s’encarregarà de la conservació i manteniment dels següents
elements:
-

Calçada i drenatge de la carretera
Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Fogars de la Selva
L’Ajuntament de Fogars de la Selva es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació,
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 689.084,45 EUR.
L’Ajuntament ja ha efectuat les actuacions administratives necessàries en ordre a
l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les obres
situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns i drets
afectats continguda en el projecte constructiu.
L’Ajuntament de Fogars de la Selva cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de
titularitat pública situats en sòl no urbà i urbà que resultin afectats d’expropiació forçosa i/o
ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats del
projecte constructiu.
L’Ajuntament de Fogars de la Selva designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de
les obres.
L’Ajuntament de Fogars de la Selva, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots
els elements d’urbanització que estiguin estrictament situats fora de l’àmbit de la calçada de
la carretera dins del seu terme municipal. Es detalla a continuació una relació d’aquests
elements:
- Bases i paviments fora de la plataforma de la carretera.
- Enllumenat i reg i altres instal·lacions.
- Enjardinament de l’illot central de la rotonda i talús sud.
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- Ramals de connexió amb accés al sector urbà 2 i zona urbana al nord-est.
Aquest compromís haurà d’explicitar-se mitjançant el conveni de col·laboració corresponent
a aquestes obres, que haurà de ser signat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Fogars de la Selva
En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu
import anirà a minvar a proporcionalment l’aportació de les dues administracions implicades.
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.
-

Responsabilitat patrimonial

Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen,
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior pacte.
-

Desviaments econòmics

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la
Direcció de les obres.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
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previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
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Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Fogars de la Selva: Josep Vilà Camps, Alcalde-President; Carles
Mitja Sarvise, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i
er
Rubio, Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc
Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon.- Declarar la pluriennalitat de la despesa i retenir l’import 1.202.299,64 EUR
IVA inclòs, dels quals 513.215,19 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment
previst assumit per la Diputació, sent l’import de 171.071,73 EUR amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 342.143,46 EUR amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil
i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Fogars de la Selva per
un import de 689.084,45 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de
229.694,82 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de
l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019 i l’import de
459.389,63 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de
l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Subirats, relatiu a les obres del projecte constructiu
de Reurbanització de la travessera urbana BV-2155, entre el PK 2+855 i el PK
3+300 a Can Cartró. TM Subirats, per un import total de 444.303,42 €, IVA inclòs
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(exp. núm. 2017/6901).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BV-2155, entre el PK 2+855 i el PK 3+300, travessa longitudinalment
el nucli de Can Cartró. És un tram de carretera de caràcter urbà, amb edificació
consolidada de baixa densitat.

2.

Actualment, en aquest tram, la secció de la carretera, varia al llarg del tram, amb
amplades de calçada i voreres diverses, i amb punts on la calçada és molt estreta
(inferior a 5,6 metres per dos sentits de circulació) i les voreres ínfimes o
inexistents. Aquesta falta d’uniformitat en la secció, i la falta d’amplada en alguns
punts, dificulta la mobilitat de vehicles i vianants.

3.

A aquests problemes per les diferents amplades de calçada i voreres, s’afegeix el
fet, que alguns dels habitatges a tocar de carretera, tenen les seves cotes d’accés
per sota la cota actual de la calçada, el que provoca també problemes
d’accessibilitat i drenatge.

4.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una
proposta d’actuació per un import de 444.303,42 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a
l’esmentada Gerència.

5.

La proposta d’actuació consisteix en adequar la secció de la carretera a les
necessitats de mobilitat de l’entorn urbà que l’envolta, en les millors condicions de
seguretat i accessibilitat, que l’espai físic existent permeti. Per aconseguir-ho es
planteja canviar la secció de la carretera actual, amb dues tipologies, en funció de
l’amplada disponible (allà on hi hagi amplada suficient es mantindrà la segregació
a diferent nivell, entre voreres i calçada; i on l’amplada sigui inferior, es farà
plataforma única). Alhora s’intervindrà per millorar les xarxes de serveis bàsics
principals: aigua, electricitat, enllumenat i drenatge, i en conjunt millorar la qualitat
urbana d’aquest tram del nucli de Can Cartró.

6.

Les obres previstes en la proposta d’actuació de l’esmentat document tècnic tenen
un termini total d’execució de sis mesos.

7.

La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada
a través de l’esmentada Gerència que té com a un dels seus objectius principals la
millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals, i és la responsable
de la construcció de les obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que
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s’executaran sota la supervisió de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local.
8.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat,
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).

9.

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

10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la
preceptiva memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
11. Es valora l’import total de l’actuació en 444.303,42 EUR (IVA inclòs) amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Subirats:
Total
Cost (IVA
inclòs)

444.303,42 EUR

Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Subirats

231.008,23 EUR

213.295,19 EUR

12. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Subirats ha de cofinançar la
part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 213.295,19 EUR, aquesta
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu
pressupost.
13. És procedent retenir l’import de 444.303,42 EUR IVA inclòs, dels quals 231.008,23
EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació,
sent l’import de 57.752,06 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 173.256,17 EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient,
la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats per un import de
213.295,19 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 53.323,80
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EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici
de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019 i l’import de
159.971,39 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de
l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
14. La Diputació de Barcelona a la finalització de les obres emetrà una liquidació a
l’Ajuntament de Subirats per tal que ingressi la part que li correspon finançar.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a
aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació
corresponent, a l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que es
faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els
termes establerts en la mateixa liquidació.
15. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis.
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius,
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat.
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS.
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article
309 del ROAS.
6. De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
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la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.j.3) de la Refosa núm.
1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, i publicada en el BOPB d’11
de juliol de 2018, en el cas de convenis específics en què es prevegi el
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar
per la Diputació amb independència del seu origen.
7. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import total, correspon
a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat 3.4.j.3), de la referida
Refosa núm. 1/2018.
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2018, el Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda la facultat
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Subirats, relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de la REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2155, ENTRE
EL PK 2+855 I EL PK 3+300 A CAN CARTRÓ. TM SUBIRATS, tot això d’acord amb el
text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS RELATIU AL
PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA BV2155, ENTRE EL PK 2+855 I EL PK 3+300 A CAN CARTRÓ, AL TM DE SUBIRATS
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident primer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, Sr. Dionís
Guiteras i Rubio, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada en el BOPB d’11 de juliol de 2018, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de
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Territori i Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, sobre
delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB de 17 de juliol
de 2018.
AJUNTAMENT DE SUBIRATS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de l’Ajuntament, Sr.
Pere Pons Vendrell, i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Maria Sanpere Herrero.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.

La carretera BV-2155, entre el PK 2+855 i el PK 3+300, travessa longitudinalment el
nucli de Can Cartró. És un tram de carretera de caràcter urbà, amb edificació
consolidada de baixa densitat.

2.

Actualment, en aquest tram, la secció de la carretera, varia al llarg del tram, amb
amplades de calçada i voreres diverses, i amb punts on la calçada és molt estreta
(inferior a 5,6 metres per dos sentits de circulació) i les voreres ínfimes o inexistents.
Aquesta falta d’uniformitat en la secció, i la falta d’amplada en alguns punts, dificulta la
mobilitat de vehicles i vianants.

3.

A aquests problemes per les diferents amplades de calçada i voreres, s’afegeix el fet,
que alguns dels habitatges a tocar de carretera, tenen les seves cotes d’accés per sota
la cota actual de la calçada, el que provoca també problemes d’accessibilitat i drenatge.

4.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Técnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta d’actuació per
un import de 444.303,42 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.

5.

La proposta d’actuació consisteix en adequar la secció de la carretera a les necessitats
de mobilitat de l’entorn urbà que l’envolta, en les millors condicions de seguretat i
accessibilitat, que l’espai físic existent permeti. Per aconseguir-ho es planteja canviar la
secció de la carretera actual, amb dues tipologies, en funció de l’amplada disponible
(allà on hi hagi amplada suficient es mantindrà la segregació a diferent nivell, entre
voreres i calçada; i on l’amplada sigui inferior, es farà plataforma única). Alhora
s’intervindrà per millorar les xarxes de serveis bàsics principals: aigua, electricitat,
enllumenat i drenatge, i en conjunt millorar la qualitat urbana d’aquest tram del nucli de
Can Cartró.

6.

La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a
través de l’esmentada Gerència i un dels seus objectius principals consisteix en la
millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

7.

La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les
obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió
de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local.

8.

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i
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mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants,
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
9.

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

10. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data ........
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat), i l’Ajuntament de Subirats, en
ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de
REURBANITZACIÓ DE LA TRAVESSERA URBANA BV-2155, ENTRE EL PK 2+855 I EL
PK3+300 A CAN CARTRÓ. TM SUBIRATS, així com la definició de l’àmbit de conservació i
manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a realitzar per la Diputació
de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 444.303,42 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Subirats.
Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Aprovació i l’execució de les obres del projecte constructiu de REURBANITZACIÓ DE
LA TRAVESSERA URBANA BV-2155, ENTRE EL PK 2+855 I EL PK 3+300 A CAN
CARTRÓ. TM SUBIRATS redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària
Local, amb un import total de 444.303,42 EUR, IVA inclòs, dels quals 231.008,23 EUR
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, sent
l’import de
57.752,06 EUR amb càrrec
a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 173.256,17 EUR amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part
que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats per un import de 213.295,19
EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 53.323,80 EUR amb càrrec
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a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2019, i l’import de 159.971,39 EUR amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020 condicionat a
l’existència de crèdit hàbil i suficient.
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats l’avançarà la Diputació
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les
obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la
part que li correspon,
-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document
tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de
serveis.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Subirats
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Subirats es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, en
un principi, en l’import inicialment previst de 213.295,19 EUR.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al
finançament de les obres un cop li sigui notificada la liquidació corresponent a l’acabament
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a
comptar des de la seva recepció, en els temes establerts a la mateixa liquidació.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En el cas que la baixa d’adjudicació sigui
superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part
que li corresponia inicialment.
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.
Quart.- Desviaments econòmics i obligacions de manteniment i conservació
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la
direcció de les obres.
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa així com dels elements de
contenció de vehicles.
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La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera.
Cinquè.- Responsabilitat patrimonial
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen,
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf.
Sisè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Setè.- Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Vuitè.- Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
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serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.

Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Subirats: Pere Pons Vendrell, Alcalde-President; Maria Sanpere
Herrero, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Dionís Guiteras i Rubio,
er
Vicepresident 1 . i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i
Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.)”
(...)

Segon. Declarar la pluriennalitat de la despesa i retenir l’import total de 444.303,42
EUR IVA inclòs, dels quals 231.008,23 EUR corresponen al cost de l’actuació
inicialment previst assumit per la Diputació, sent l’import de 57.752,06 EUR amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost ordinari de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 i l’import de 173.256,17 EUR amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61104 del pressupost de despeses
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de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 condicionat a l’existència de crèdit hàbil
i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Subirats per un import
de 213.295,19 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent l’import de 53.323,80
EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de
despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019, i l’import de 159.971,39 EUR
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici 2020
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Direcció de Relacions Internacionals
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat
Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech, per a finançar el projecte “Programa
de Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”,
en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015)
(AJG 134/15) (exp. núm. 2014/9241).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
mateixos municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
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regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta
corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB
en data 5 de desembre de 2014.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 20152015512000654B).
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723.
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de
2015).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de
subvencions 201520145120006713 per a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament, el projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida
Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, de l’entitat Universitat Politècnica de
Catalunya. Barcelona Tech va rebre una subvenció per un import de SEIXANTA-SET
MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS
(67.346,37 €).
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica
de la corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de
Control, va dictar informe definitiu en data 22 de novembre de 2017, i en el punt V
Conclusions, instà el corresponent reintegrament parcial de la subvenció per l’import
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que s’ha imputat com despesa no elegible per la manca de comprovants de
determinades despeses imputades en la justificació de la subvenció, en segon lloc
perquè s’ha imputat una despesa dues vegades i finalment perquè les despeses
indirectes superen el 5% de les despeses directes correctament justificades, en total
CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30).
En data 20 de desembre de 2018, mitjançant acord 669/18 de la Junta de Govern de la
corporació es va aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de CINC MIL
CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30), de la subvenció
atorgada, a la Universitat Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech per finançar el
projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids
d’Anta Cuzco”, i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze dies,
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presentes
les al·legacions i altres elements de prova que consideres oportunes.
En data 17 de gener de 2019, es va notificar l’esmentat acord 669/18 a l’entitat.
La Universitat Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech, en data 1 de febrer de 2019,
va presentar, dins del termini establert, escrit d’al·legacions a la revocació parcial
aportant documentació adjunta al respecte.
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, oficina gestora de la subvenció, en
contestació a les esmentades al·legacions emet informe de data 9 d’abril de 2019, que
indica que un cop revisades les al·legacions s’ha constatat el següent:
- “Respecte la justificació parcial presentada: manca el comprovant de la despesa
recollida en el número d’ordre 4c, relativa a la despesa de Seguretat Social del
mes d’octubre d’una treballadora. El seu import ascendeix a 530,57 euros.”
En fase d’al·legacions l’entitat torna a presentar el rebut de la liquidació de
cotitzacions de la Seguretat Social, però no així el document acreditatiu de la
relació de treballadors (Tc2). En tant que de la documentació presentada no se’n
desprèn informació suficient per tal de vincular la despesa de Seguretat Social al
treballador, la nòmina del qual s’ha imputat, la incidència es manté.
- “Respecte la justificació final presentada:”
“a) La despesa indicada en el número d’ordre 1, d’import 1.416,74 euros no
resulta elegible en tant que ja es va imputar en el compte justificatiu parcial.”
En les al·legacions l’entitat constata l’error en la imputació de la despesa i aporta
nova documentació per substituir-la però aquesta nova documentació no es pot
admetre en fase d’al·legacions en el tràmit d’audiència.
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“b) Manquen els comprovants de pagament dels ordres de despesa 1a, 2a, 3a,
4a, 5a i 6a, relatius a despeses de Seguretat Social, per import total de 3.183,42
euros.”
L’entitat torna a presentar els mateixos documents, els quals no acrediten la
relació directa de la treballadora amb la Seguretat Social.
“c) Les despeses indirectes superen el 5% de les despeses directes
correctament justificades. En concret, aquest escreix ascendeix a 40,57 euros.”
Com no s’aprova cap altra despesa més, les despeses indirectes queden per
tant pel mateix import.
L’esmentat informe, finalment indica que les al·legacions presentades per la
Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech, amb la nova documentació
aportada, no esmena les mancances indicades per la Intervenció General en el seu
informe definitiu de control, i conseqüència la no justificació d’aquestes despeses porta
aparellat la revocació parcial definitiva i el reintegrament de CINC MIL CENT
SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30).
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte
es proposa revocar definitivament la quantitat de CINC MIL CENT SETANTA-UN
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30) a la Universitat Politècnica de Catalunya.
Barcelona Tech per al projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida
Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, aprovat mitjançant acord 134/15 de la
Junta de Govern d’aquesta corporació i sol·licitar el seu reintegrament a l’entitat.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
endavant LGS) i en les Bases Reguladores Generals i Específiques de les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG
666/14) i publicades al BOPB en data 5 de desembre de 2014.
Vist el que preveu els articles 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les
obligacions dels beneficiaris de les subvencions de sotmetre’s a les actuacions de
control financer i a la justificació de les subvencions públiques.
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006,
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de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació
del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat
subvencionada.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
Vist l’article 79 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, aplicable de conformitat a
la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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), per Decret núm.
11043/18, de 26 d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), i per Decret
núm. 3594/19, de 26 de març (publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019), correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de
la Presidència.
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, la revocació parcial, per import de CINC MIL
CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (5.171,30), de la subvenció
atorgada, a la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech per finançar el
projecte “Programa de Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids
d’Anta Cuzco”, en el marc de la convocatòria 201520145120006713 per a l’atorgament
de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
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desenvolupament (2015), mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de data 26
de març de 2015.
Segon.- DESESTIMAR les al·legacions presentades, en data 1 de febrer de 2019, la
Universitat Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech.
Tercer.- REQUERIR a la Universitat Politècnica de Calalunya. Barcelona Tech el
reintegrament de CINC MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
(5.171,30) percebuts indegudament en el marc de la subvenció atorgada per
concurrència competitiva.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil
següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des
d’aquella data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l’immediat hàbil següent.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Universitat Politècnica de Calalunya.
Barcelona Tech.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial per import de 1.321,80 €, de la subvenció
atorgada a Xarxa de Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a
favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi,
Imbabura, Equador)”, atorgada per acord de la Junta de Govern, de data 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, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la convocatòria 20142014512000573B per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomentava activitats d’interès públic o social que tenien per finalitat
contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu
partenariat amb els propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i
governs locals i/o regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
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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 “Intercanvi de coneixements a
favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura,
Equador)” de l’entitat Xarxa de Consum Solidari va rebre una subvenció per un import
de QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS
(41.909,25).
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves funcions
de control i fiscalització i amb subjecció, entre d’altres, a la base 68.1 de les d’execució
del pressupost de l’any 2017 que preveu que, el control intern de la gestió econòmica
de la corporació s’efectuarà d’acord amb l’establert a les Instruccions sobre
procediments de control de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual d’Actuacions de
Control, va procedir a efectuar un control a posteriori sobre la totalitat de les
justificacions de pagaments avançats presentades a la Direcció de Relacions
Internacionals durant l’any 2016, amb independència de l’any en què la subvenció fou
atorgada.
Una de les subvencions fiscalitzades va ser l’atorgada a favor de l’entitat Xarxa de
Consum Solidari, mitjançant l’esmentat acord de la Junta de Govern 337/14 de data 10
de juliol de 2014.
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El Servei de la Funció Interventora de la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona va dictar informe definitiu en data 22 de novembre de 2017 i en relació amb
la fitxa número 13 operació comptable 1404037702 va establir que:
“Operació comptable 1404037702 (fitxa número 13):
- Manca el comprovant de la despesa indicada en el número d’ordre 2.6.2, per un
import de 701,20 euros
Aquest fet es va posar de manifest en l’informe provisional de control dels
pagaments avançats i, en fase d’al·legacions, el servei gestor aporta un comprovant
de pagament de part de la despesa, que consisteix en una transferència de
591,09 €. Tanmateix, no s’acredita el pagament de l’IRPF de la factura, per tant,
només es pot acceptar com a despesa l’import corresponent a la base imposable
que ascendeix a 579,50 euros, quedant així pendent d’acreditar el pagament de
121,70 euros.
- Manquen els comprovants de pagament de les factures indicades en els números
d’ordre 3.4.1, 3.4.2 i 3.7.5 per un import global de 1.997,51 euros. Així mateix,
manquen els comprovants de pagament de les nòmines indicades en els números
d’ordre 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 i 1.5.1 per un import global de 5.568,18 euros.
- Respecte la despesa recollida en el número d’ordre 3.7.4 per un import de 89,94
euros, s’ha constatat que l’import correcte de la factura ascendeix a 81,94 euros,
per la qual cosa s’han imputat erròniament 8 euros en la justificació de la subvenció.
La no justificació d’aquestes despeses porta aparellat l’exigència de reintegrament
de 7.695,39 euros.”
En conseqüència al punt V Conclusions, el Servei de la Funció Interventora de la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona instà el corresponent reintegrament
de la subvenció per import de 7.695,39 euros.
En data 20 de desembre de 2018, mitjançant acord 668/18 de la Junta de Govern de la
corporació es va aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de SET MIL SISCENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (7.695,39 €), a
Xarxa de Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d'un model
de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)”, i es va
atorgar a l’entitat un termini d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de
la notificació de la resolució, per tal que presentés les al·legacions i altres elements de
prova que considerés oportunes. L’entitat va rebre la notificació de l’esment acord
668/18 en data 17 de gener de 2019.
Segons manifesta l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament al seu informe, de data
12 d’abril de 2019, l’entitat Xarxa de Consum Solidari va presentar el 5 de febrer de

Àrea de Presidència
Secretaria General

2019, 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, mitjançant els corresponents comprovants de
pagaments, l’abonament de les despeses numerades com a 3.4.1. 1.3.1,1.4.1, 1.4.2 i
1.5.1. per un import total de 6.373,59 euros; i que respecte a les despeses, que
s’identifiquen seguidament, no s’accepten les al·legacions presentades donat que:
- De la despesa número 2.6.2. presenten el model 111 d’IRPF però no el
comprovant de pagament a l’AEAT. Per tant no s’acredita el pagament de 121,70
euros.
- De la despesa 3.4.2 presenten el comprovant de pagament però no es pot veure
qui és el beneficiari de la transferència. Per tant no s’acredita el pagament de
1.112,67 euros.
- De la despesa 3.7.5 presenten un justificant de pagament al creditor de 158,86
euros però la factura és de 79,43 euros, és un pagament fet amb targeta que no
es pot identificar si es paga a més d’una factura. A la relació de despeses no hi
ha cap més factura del mateix dia i mateix creditor per comprovar si efectivament
el pagament correspon a més d’una factura. Per tant no es considera elegible la
quantitat de 79,43 euros.
- De la despesa 3.7.4 l’entitat admet l’error de 8 euros de més, per tant aquest 8
euros no són elegibles.
Per tant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament proposa acceptar parcialment les
al·legacions presentades per Xarxa de Consum Solidari en tant que considera
correctament justificades les despeses amb números d’ordre 3.4.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 i
1.5.1 per un import total de 6.373,59 euros; i en relació amb les despeses amb número
d’ordre 2.6.2 (per un import de 121,70 €), 3.4.2 (per un import de 1.112,67 €), 3.7.5
(per un import de 79.43 €) i 3.7.4 (per un import de 8 €), considera que no són
elegibles 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 Xarxa de
Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d'un model de
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)”, aprovada
mitjançant acord 337/14 de la Junta de Govern d’aquesta corporació, i acceptar com a
despeses elegibles les senyalades amb número d’ordre 3.4.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 i 1.5.1
amb un import total de SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (6.373,59); i revocar finalment l’import de MIL TRESCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.321,80) de les despeses
amb número d’ordre 2.6.2, 3.4.2, 3.7.5 i 3.7.4 i sol·licitar el seu reintegrament a
l’entitat.
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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 Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, concretament a l’article 92.2 que preveu el reintegrament
quan l’Administració en la seva actuació de control financer detecti que a la justificació
del beneficiari s’haguessin inclòs despeses que no es corresponen a l’activitat
subvencionada.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
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), per Decret núm.
11043/18, de 26 d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), i per Decret
núm. 3594/19, de 26 de març (publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019), correspon a la
Junta de Govern adoptar els acords que es proposen a continuació, per delegació de
la Presidència.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de MIL TRESCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.321,80), a Xarxa de
Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a favor d'un model de
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)”, atorgada 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 i les al·legacions presentades pel
beneficiari.
Segon. ACCEPTAR parcialment les al·legacions presentades en data 5 de febrer de
2019 per Xarxa de Consum Solidari i acceptar com despeses elegibles les senyalades
amb número d’ordre 3.4.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 i 1.5.1 amb un import total de SIS MIL
TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
(6.373,59).
Tercer. REQUERIR a Xarxa de Consum Solidari el reintegrament de MIL TRESCENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (1.321,80), import percebut
indegudament en el marc de la subvenció atorgada per concurrència competitiva.
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la notificació de la liquidació és realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil
següent.
- Si la notificació de la liquidació és realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des
d’aquella data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Quart. NOTIFICAR els presents acords a Xarxa de Consum Solidari.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 15.510,73 €, en relació amb la
subvenció atorgada a l’associació Cooperacció, pel projecte “Resolució 1325 de
Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una pau sostenible a
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Colòmbia”, en el marc de la convocatòria 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 (2013)
(exp. núm. 2013/892).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil,
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els
propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades.
En aquest sentit, en data 28 de febrer de 2013, mitjançant acord 47/13 de la Junta de
Govern d’aquesta corporació, es van aprovar 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 (2013), i es van publicar al BOPB de data
8 de març de 2013.
En concret, es van preveure quatre convocatòries: la primera, referida a subvencions
per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673); la segona, relativa
a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi
de la convocatòria: 201320135120004693); la tercera, destinada a subvencions per a
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 201320135120004713), i la quarta relativa a una subvenció per a
donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733).
En data 25 de juliol de 2013, mitjançant acord 355/13 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 201320135120004673 i 201320135120004693 (BOPB d’1 d’agost de
2013).
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de
subvencions 201320135120004693 per a donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament, el projecte “Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones
treballant per una pau sostenible a Colòmbia” de l’associació Cooperacció va rebre
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una subvenció per un import de SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTATRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (67.493,27 €).
En data 31 de maig de 2018, mitjançant acord 238/18 de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, es va aprovar inicialment, la revocació parcial per import de
QUINZE MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
(15.510,73 €) a l’associació Cooperacció en relació amb el projecte “Resolució 1325
de Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una pau sostenible a Colòmbia”,
subvencionat en el marc de la citada convocatòria 201320135120004693, 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 consideres oportuns.
L’associació Cooperacció va presentar en data 27 de juny de 2018 escrit d’al·legacions
en relació amb la resolució de revocació inicial.
En contestació a l’esmentat escrit d’al·legacions l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament emet informe tècnic, de data 9 d’abril de 2019, amb les
consideracions següents:
 En primer lloc que, l’associació Cooperacció manifesta que no ha externalitzat
les prestacions principals que havia d’executar com a beneficiària, sinó que ha
liderat i coordinat les activitats, i que va contractar les persones que havien de
realitzar determinats serveis però mantenint Cooperacció la coordinació de
continguts i l’organització logística.
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament considera que no s’aporta, però,
cap informació o documentació addicional que permeti contrastar aquesta
informació, que està fonamentada en el contingut dels contractes realitzats a
tercers.
 En segon lloc l’entitat argumenta que en el moment en què es van realitzar les
activitats, les persones contractades per a aquests serveis no eren personal de
CIASE contractat en nòmina, tal com s’afirma que s’ha demostrat amb la
documentació presentada a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, sinó
personal autònom. El fet que es tractés de personal autònom que prestava
serveis a diferents entitats fa que aquests serveis externs no es puguin
considerar una subcontractació.
El centre gestor manifesta que l’entitat no aporta, però, cap informació o
documentació addicional. L’oficina indica que la consideració de subcontractació
no depèn de la relació de treball autònoma o laboral dels professionals a qui
s’encarrega finalment la realització efectiva de les activitats, sinó de la naturalesa
principal i no accessòria de les prestacions que constitueixen l’objecte del
projecte subvencionat, de tal manera que l’externalització de les prestacions
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principals per part del beneficiari caurà dins de la categoria de la
subcontractació.
 En tercer lloc es fa constar que l’entitat demana que s’aclareixi en quina data es
va contrastar la informació en la pàgina web de l’entitat CIASE. L’entitat
argumenta la importància de ser rigorosos respecte les dates de les consultes
atenent el temps transcorregut i que la relació contractual pot canviar d’un mes a
altre.
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament disposa que la referència a la
pàgina web de CIASE té per objectiu constatar l’existència d’una vinculació entre
les persones citades i l’entitat, amb independència del vincle contractual que
existís. L’Oficina no afirma, per tant, que en el moment de realització de projecte
aquestes persones tinguessin una relació contractual laboral amb l’entitat però sí
una vinculació amb aquesta, i que existeix una coincidència respecte a les
funcions per a les quals són contractades en el marc de projecte i les funcions
que desenvolupen en el marc de la seva vinculació amb CIASE.
Respecte a les dates manifesta que la comprovació de la pàgina web es va
realitzar en diferents moments de la revisió de la justificació, la primera de les
quals es va fer abans de finalitzar l’any 2015. En tot cas, la vinculació entre
aquestes persones i CIASE en les dates de realització del projecte es pot copsar
també amb altres referències de l’any 2015. A títol d’exemple, el discurs de Rosa
Emilia Salamanca com a Directora de CIASE en el debat temàtic organitzat per
Nacions Unides “Asegurando sociedades estables y pacíficas”.
 En quart lloc l’entitat al·lega en relació amb la quantia que s’ha considerat
objecte de subcontractació, que aquesta s’inclouen no només honoraris sinó
també despeses de viatges i estades i que aquestes últimes no s’haurien de
considerar subcontractació sinó despeses en les quals s’ha incorregut i que són
necessàries per a l’execució d’aquest servei.
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament argumenta que amb
independència dels diferents conceptes que integren cadascuna de les factures
relatives als serveis subcontractats, la totalitat de la despesa pagada en el marc
d’aquests contractes es considera subcontractació. Per tant, aquestes despeses
de viatges i estades no poden considerar-se “suplidos” com argumenta l’entitat,
ja que en aquest cas les despeses haurien d’haver-se facturat directament a
l’entitat Cooperacció, sinó despeses reemborsables que en tot cas s’han de
sumar a l’import de la factura de serveis objecte de contractació, tal com consta
en els propis contractes. Es sobre el total d’aquestes despeses que s’aplica el
límit màxim establert a la convocatòria.
 En cinquè lloc l’entitat estima haver respost en tot moment als requeriments fets
per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament per aclarir el contingut de les
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contractacions i el tipus de vincle d’aquestes persones amb CIASE i amb el
projecte i, en general, que en totes les ocasions en què s’han realitzat
requeriments sobre la justificació ha presentat la documentació requerida.
Alhora, que en les darreres comunicacions amb el personal tècnic de la
Diputació no es va fer referència a aquestes despeses ni es va demanar que
fossin substituïdes per altres a la justificació, com sí es va fer amb altres perquè
superaven els límits màxims establerts a la convocatòria.
En contestació l’oficina gestora de la subvenció considera que efectivament
l’entitat ha donat resposta als diferents requeriments que se li van realitzar.
Aquest fet no eximeix, però, de l’obligació de complir amb la normativa que
regula la concessió i execució de subvencions. I que en aquest sentit, va ser
durant la darrera revisió de tota la documentació justificativa presentada que es
va arribar a la conclusió que es tractava d’una subcontractació i no de serveis
externs i que l’import d’aquesta subcontractació superava el límit establert a la
convocatòria.
L’informe tècnic esmentat, elaborat en data 9 d’abril de 2019, conclou proposant no
admetre les al·legacions de l’associació Cooperacció d’acord amb les següents
consideracions:
- No s’aporta cap informació o documentació addicional que permeti reconsiderar el
fet, fonamentat en el contingut dels contractes, que les activitats relacionades als
mateixos constitueixen el gruix de les activitats previstes per a l’obtenció dels
objectius del projecte i impliquen la realització d’actuacions coordinades entre els
contractistes.
- No s’aporta cap informació o documentació addicional que permeti reconsiderar el
fet que, amb independència del tipus de relació contractual amb CIASE, existia una
vinculació entre els contractistes i d’ells amb CIASE que feia possible la coordinació
d’acció necessària per a la realització de les activitats contractades.
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, i basant-se en l’informe
de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 9 d’abril de 2019, mitjançant
aquest acte es proposa no admetre les al·legacions presentades per l’associació
Cooperacció en data 27 de juny de 2018, revocar definitivament un total de QUINZE
MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (15.510,73 €), i
declarar l’obligació de l’associació Cooperacció de reintegrar l’import de VUIT MIL
SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (8.761,40 €) de la
subvenció atorgada en relació amb el projecte “Resolució 1325 de Nacions Unides:
Municipis i dones treballant per una pau sostenible a Colòmbia”, subvencionat en el
marc de la convocatòria 201320135120004693 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 (2013),
mitjançant acord de la Junta de Govern 355/13, de data 25 de juliol.
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II.

EMPARAMENT JURÍDIC

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).
És d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 68.1 del RLGS que estableix que, la realització de l’activitat és obligació
personal del beneficiari sense altres excepcions que les establertes a les bases
reguladores, i dins els límits fixats a l’article 29 LGS; i vist que aquest article en el punt
1 especifica que s’entén que un beneficiari subcontracta quan es concerta amb tercers
l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció.
D’acord amb 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 (2013), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data 28 de febrer de 2013 (AJG 47/13) i publicades al
BOPB de data 8 de març de 2013; concretament a la base 11 de l’apartat B, Bases
Generals comunes, estableix el límit del 25% del cost total de l’activitat per a la
subcontractació.
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), per Decret núm. 11043/18, de 26
d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), i per Decret núm. 3594/19, de
26 de març (publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019).
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, la revocació parcial, per import de QUINZE MIL
CINC-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (15.510,73 €), en relació
amb la subvenció de SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES
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EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (67.493,27 €) atorgada a l’associació
Cooperacció, pel projecte “Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones
treballant per una pau sostenible a Colòmbia”, en el marc de la convocatòria
201320135120004693 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 (2013), mitjançant acord de la Junta de
Govern 355/13, de conformitat amb l’informe de data 9 d’abril de 2019 de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament que consta a l’expedient administratiu.
Segon. DESESTIMAR les al·legacions presentades en data 27 de juny de 2018 per
l’associació Cooperacció.
Tercer. REQUERIR a l’associació Cooperacció al reintegrament de l’import de VUIT
MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (8.761,40 €)
corresponent a la diferència entre la suma dels dos primers pagaments realitzats per la
Diputació de Barcelona, de SEIXANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (60.743,94 €) i l’import correctament justificat de
CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTAQUATRE CÈNTIMS (51.982,54 €).
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, la quantitat a reintegrar, ha de fer-se efectiva en els terminis següents:
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior, si aquest no fos hàbil,
fins a l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els 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 l’acord precedent a l’associació Cooperacció.”
Gerència de Serveis de Benestar Social
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Setba, com a fundació
absorbida, per la Fundació Bizcabar, com a fundació absorbent, que adquirirà,
per successió universal, la totalitat dels drets i obligacions que integren el
patrimoni de la fundació absorbida (exp. núm. 2018/666).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de
l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta
cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
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1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 19 de juliol de
2018, va aprovar la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria (núm.
201820185120009543) per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per a l’exercici 2018, en l‘àmbit
de Benestar Social, l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit del Respir per a les
famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental i l’àmbit de
Serveis de Tutela.
2. En virtut de la resolució esmentada, es va concedir una subvenció a la FUNDACIÓ
SETBA, amb NIF G65257024, per un import de 1.263,88.-€ i per al
desenvolupament del projecte “Natura és cultura”.
3. A efectes de pagament de la quantitat atorgada, l’entitat ens comunica que:
- En virtut de l’escriptura núm. 2.087, de data 28 de setembre de 2017, atorgada
davant del senyor Borja Criado Malagarriga, notari de l’Il·lustre. Col·legi Notarial
de Catalunya, s’ha realitzat una operació de fusió per absorció de la Fundació
Setba, com a fundació absorbida, per la Fundació Bizcabar amb NIF
G66363953, com a fundació absorbent, que adquirirà, per successió universal, la
totalitat dels drets i obligacions que integren el patrimoni de la fundació
absorbida.
- La Fundació Bizcabar, com fundació absorbent, en lo successiu es denominarà
Fundació Setba.
- La Fundació Setba, resultant de la fusió amb la Fundació Bizcabar, conserva el
NIF G66363953 d’aquesta última.
- Atesa l’esmentada escriptura, la data d’efecte de la fusió serà a comptar des de
la data d’inscripció de la fusió en el Registre de Fundacions, que ha estat en data
de 13 de febrer de 2018.
Fonaments de dret
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada 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, per Decret núm. 11043/18, de 26
d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret núm. 3594/19, de 26
de març, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents:
ACORDS
Primer.- PRENDRE coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Setba, com a
fundació absorbida, per la Fundació Bizcabar, com a fundació absorbent, que

Àrea de Presidència
Secretaria General

adquirirà, per successió universal, la totalitat dels drets i obligacions que integren el
patrimoni de la fundació absorbida, segons es fa constar a la resolució de la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques, de 13 de febrer de 2018, per la qual s’aprova la
fusió i s’inscriu en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- ACCEPTAR les justificacions presentades per la fundació absorbent,
Fundació Setba amb NIF: G66363953, en relació amb la subvenció que es va atorgar
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de juliol de
2018.
Tercer.- ANUL·LAR l’Autorització i Disposició de la despesa d’import 1.263,88.-€,
efectuada a favor de la fundació absorbida, Fundació Setba amb NIF: G65257024.
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d’import 1.263,88.-€, a favor de la
fundació resultant de la fusió, Fundació Setba amb NIF: G66363953, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60100/23100/48901, del vigent pressupost de la
corporació.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació Setba.
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Gerència de Serveis de Cultura
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
formalització del preacord per a la redacció del projecte i execució d’obres de la
Sala Polivalent de la Plaça de la Creu i, en conseqüència, atorgar un recurs
econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/0015014).- 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 del president de la Diputació de Barcelona núm. 9022, de data 12 de
setembre 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
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)

Ajuntament de Puig-reig
P0817400E
Redacció del projecte i execució d’obres de la
Sala Polivalent de la Plaça de la Creu
108.893,74 €
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Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

2018
108.893,74 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la diversificació
econòmica
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
Base de concertació

2. En data 23 de març de 2019, 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. 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
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”:
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Ens destinatari
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Àmbit de cooperació

Ajuntament de Puig-reig
P0817400E
Redacció del projecte i execució d’obres de la Sala
Polivalent de la Plaça de la Creu
19/X/272588
108.893,74 €
Anualitat
Import (EUR)
2019
108.893,74 €
Ajut econòmic
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 PUIG-REIG, 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 Puig-reig 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.
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III.

Per Decret del president de la Diputació de Barcelona núm. 9022, de data 12 de
setembre 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
NIF
Preacord
Aportació de la
Diputació (EUR)
Periodificació (EUR)
Classe de recurs
Àmbit de cooperació
Centre gestor
Tipus de preacord

Ajuntament de Puig-reig
P0817400E
Redacció del projecte i execució d’obres de
la Sala Polivalent de la Plaça de la Creu
108.893,74 €
2018
108.893,74 €
Ajut econòmic
Nova inversió per al foment de la
diversificació econòmica
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
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 23 de març de 2019, 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
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1. L’Ajuntament de Puig-reig 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
NIF
Actuació
Codi XGL
Aportació de la Diputació (EUR)
Periodificació
Classe de recurs
Classe de recurs

Ajuntament de Puig-reig
P0817400E
Redacció del projecte i execució d’obres de
la Sala Polivalent de la Plaça de la Creu
19/X/272588
108.893,74 €
Anualitat
Import (EUR)
2019
108.893,74 €
Ajut econòmic
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 amb l’actuació aprovada:
Classe de recurs
Aplicació pressupostària

Ajut econòmic
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.
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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
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 part 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”.
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.
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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.
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.
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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 vuit mil vuit-cents norantatres euros amb setanta-quatre cèntims (108.893,74 €), amb la següent distribució:
- 108.893,74 €, 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.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats
de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) (exp. núm. 2019/4933).- 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
La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius, el suport a la difusió musical als
municipis i el suport als creadors a l’àmbit local. Dins d’aquest àmbit d’actuació, es
considera necessari oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves
polítiques culturals, mitjançant la creació i atenció a circuits de difusió de la música als
municipis i a les estratègies de creació i formació de nous públics.
El projecte artístic d’una orquestra ofereix un cicle permanent que permet la projecció
de la música clàssica a nivell municipal i supramunicipal, dinamitzant la vida cultural i
social dels municipis, la difusió i formació musical a tot tipus de públic i la recerca de
nous repertoris i noves formes d’expressió musical.
Donar suport al desenvolupament del projecte artístic d’una formació orquestral
estable i professional i d’una temporada anual formada per produccions pròpies de
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qualitat, millora la gestió del projecte artístic de l’Orquestra i ajuda a la seva projecció
fora de l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic
cap als concerts.
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 de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
professionals i estables que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat).
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent mil
euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40103/33410/48906 del pressupost
de l’exercici 2019.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de
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.
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Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i l’adolescència, en relació amb l’exercici de professions, oficis i
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
És competència de la Junta de Govern, d’acord amb 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 9 de juliol, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018; modificada per
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de
2018; modificada per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el BOPB de
30 d’octubre de 2018; i modificada per Decret núm. 3594/19, de 26 de març, i publicat
en el BOPB d’1 d’abril de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120010823), que incorpora les
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar projectes i activitats de les
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona
ciutat) per a l’exercici 2019, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A FINANÇAR
PROJECTES I ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE CAMBRA O
COBLES SIMFÒNIQUES PROFESSIONALS I ESTABLES QUE TINGUIN LA SEVA SEU
SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (EXCLOENT BARCELONA CIUTAT)
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010823
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.
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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 projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de
qualitat i compromís.
 Les estratègies de comunicació i difusió del projecte, així com les estratègies de
creació i formació de públics que portin a terme les formacions orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les
formacions orquestrals.
Queden exclosos de suport els projectes que tinguin bàsicament un caràcter docent
(conferències, xerrades, classes magistrals i altres activitats purament acadèmiques).
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any,
aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que
tinguin per finalitat:
 Apropar la música clàssica i simfònica als ciutadans amb la programació d’activitats
específiques.
 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant
una tasca continuada 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 la música clàssica i
simfònica.
 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb la música clàssica i simfònica.
 Millorar la difusió de les activitats de l’orquestra o formació musical 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.
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4. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de
2019.
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
estable, 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:
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2018 i el 31
d’agost 2019, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 músics per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades
anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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’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.
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.
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b) Identificació del representant legal, aportant còpies escanejades de:
 DNI.
 Poders de representació i/o certificat expedit per la secretaria 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) 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.
2. Memòria del projecte/activitat a realitzar, durant la temporada 2018/19, pel que es
demana la subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà
d’incorporar la següent informació: la trajectòria professional del responsable artístic o
director titular, la participació de solistes i directors convidats, la trajectòria
professional dels caps de corda, la col·laboració amb altres formacions musicals, la
descripció del repertori, la descripció del programa pedagògic, descripció de les
estratègies de comunicació i difusió del projecte, i una relació dels concerts realitzats i
previstos entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost del 2019.
3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb
l’annex 2 del model normalitzat.
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, patrocinis, mecenatges o altres ingressos obtinguts
per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur,
d’acord amb el model normalitzat (Annex 3).
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 €, 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.
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9. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat, d’acord
amb l’annex 6 del model normalitzat.
10. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, d’entre d’altres:
 Programes de mà o cartell dels concerts ja realitzats en el moment de sol·licitar la
subvenció.
 Memòria, estratègies de comunicació i difusió del projecte o dossier de patrocini
de la formació musical, si se’n disposa.
 Memòria del projecte de residència al municipi o a l’equipament, 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.
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà 28 de maig de 2019.
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.).
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació,
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació,
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 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 presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
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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
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 representant de l’Acadèmia Catalana de la Música, coneixedor dels gèneres musicals
objecte d’aquestes bases, i per 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 qualitat artística de la formació (fins a 50 punts), es valorarà:
 la trajectòria professional del director artístic o director musical titular, fins a 20
punts
 la trajectòria professional dels caps de corda, fins a 10 punts
 la col·laboració amb altres formacions musicals, fins a 10 punts
 la participació de solistes i directors convidats, fins a 10 punts
b) L’interès del repertori (fins a 40 punts), es valorarà:
 l’interès artístic i coherència del repertori, fins a 20 punts
 la innovació i l’originalitat del repertori, fins a 10 punts
 la incorporació de propostes adreçades a la captació de públics, fins a 10 punts
c) Potenciar la comunicació i les relacions amb la comunitat (fins a 40 punts), es
valorarà:
 l’existència i grau d’interès d’un programa pedagògic i social, fins a 20 punts
 l’existència i coherència de les estratègies de comunicació i difusió del projecte,
fins a 20 punts
d) Activitat territorial (fins a 40 punts), es valorarà:
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 els concerts realitzats en el municipi de l’espai de residència, fins a 20 punts. Es
donarà la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 15 o més concerts
en el municipi de residència i es disminuirà progressivament:
15 concerts o més
20 punts
Entre 13 i 14 concerts
18 punts
Entre 11 i 12 concerts
15 punts
Entre 9 i 10 concerts
12 punts
Entre 7 i 8 concerts
10 punts
Entre 5 i 6 concerts
8 punts
Entre 3 i 4 concerts
6 punts
2 concerts
4 punts
1 concert
2 punts
 les contractacions professionals en programacions estables, cicles i festivals
professionals que es facin fora del municipi de l’espai de residència, fins a 20
punts. Es donarà la màxima puntuació a les formacions que han realitzat 25 o més
concerts fora del municipi de l’espai de residència i es disminuirà progressivament:
25 concerts o més
Entre 21 i 24 concerts
Entre 17 i 20 concerts
Entre 13 i 16 concerts
Entre 9 i 12 concerts
Entre 7 i 8 concerts
Entre 5 i 6 concerts
Entre 3 i 4 concerts
2 concerts
1 concert

20 punts
18 punts
15 punts
12 punts
9 punts
7 punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts

e) Dotació i organització de recursos econòmics (fins a 30 punts) es valorarà:
 pressupost coherent i equilibrat amb el projecte, fins a 10 punts. Es valorarà
positivament la plantilla de músics que formen part de l’orquestra o cobla.
 ingressos provinents de caixets o taquillatges, fins a 10 punts. Es donarà la
màxima puntuació als projectes que obtenen un 70% dels ingressos per caixets o
taquilla i es disminuirà progressivament, establint un mínim d’un 30% dels
ingressos per aquest concepte:
70% o més del pressupost
Entre el 60% i el 69% del pressupost
Entre el 50% i el 59% del pressupost
Entre el 40% i el 49% del pressupost
Entre el 30% i 39% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 punts

 patrocini i mecenatge o altres fonts d’autofinançament, fins a 10 punts. Es donarà
la màxima puntuació als projectes que obtenen un 15% dels ingressos per
patrocini i mecenatge i es disminuirà progressivament:
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15 % o més del pressupost
Entre el 11% i el 14% del pressupost
Entre el 8% i 10% del pressupost
Entre 4% i 7% del pressupost
Entre l’1% i el 3% del pressupost

10 punts
8 punts
6 punts
4 punts
2 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 100 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a 100 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 serà de CENT MIL EUROS (100.000
€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48906 de l’exercici 2019,
destinada a subvencionar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o
cobles simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la província de
Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
12. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionats es determinarà de
forma proporcional entre els sol·licitants, en relació amb els punts assignats.
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionats, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en la base 10,
serà aplicable el barem de la taula següent, donant un major valor per punt a aquells
projectes que obtinguin les puntuacions més elevades. Atenent a la disponibilitat
pressupostària es podrà disminuir, proporcionalment, l’import per punt segons tram de
puntuació, amb la finalitat d’ajustar-se al pressupost total de la convocatòria.
Total punts
176-200 punts
151-175 punts
126-150 punts

Import per punt
150 €
140 €
120 €
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Total punts
100-125 punts

Import per punt
90 €

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.
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.
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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 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a 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 amb la subvenció concedida.
4. 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.
5. 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.
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 OGS.
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:
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a) Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats, imputable a l’activitat
objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.): es computaran les
retribucions brutes del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de
Seguretat Social. També se subvencionaran les despeses per caixets dels serveis
artístics contractats.
b) Despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial imputable a
l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les retribucions brutes del personal
laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social.
c) També se subvencionaran les despeses per serveis de direcció, gestió, administració
o comercials que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o
societats.
d) Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol·licitud: es computaran les
despeses de lloguer de partitures, faristols i altres elements imprescindibles per a la
realització dels concerts; lloguer d’espais d’actuació; arrendament de material tècnic;
contractació puntual de personal tècnic de so i d’il·luminació; lloguer i transport
d’instruments; lloguer d’espais d’assaig o magatzem, i tarifes generals a favor de les
entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
e) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació i difusió del
projecte, de promoció i fidelització de públics de l’activitat objecte de la sol·licitud: es
computaran les despeses de publicitat i promoció de l’activitat (programes, cartells,
publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies.
f) També s’accepten les despeses derivades de la producció d’enregistraments
fonogràfics i videogràfics d’obres musicals.
g) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris
relacionats amb l’activitat objecte de la sol·licitud.
S’estableix un percentatge màxim del 50% en despesa de l’apartat b) i c) sobre el
pressupost total del projecte pel qual es demana subvenció.
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 entre l’1 de setembre de
2018 i el 31 d’agost de 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:
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a) Despeses de personal integrat a l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial
que superin el 50% del pressupost total del projecte/activitat.
b) Despeses per serveis de direcció, gestió, administració o comercials que siguin
facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats que superin el 50%
del pressupost total del projecte/activitat.
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) Despeses corresponents a viatges i allotjaments.
e) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais
on es desenvolupi l’activitat.
f) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable.
19. Subcontractació
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que
conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
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. El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 15 de setembre
de 2019 i, com a màxim, el dia 15 de novembre de 2019.
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiaria 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
Per a subvencions inferiors o iguals a 20.000 euros, caldrà presentar un 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.
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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.



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.
OPCIÓ II
Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu
amb un informe d’auditor amb el contingut previst a l’article 74 del RLGS, sempre que:
a) 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.
b) 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 de l’activitat subvencionada.
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 d’esmenar 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 ferho 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.
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
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Les subvencions concedides en la present
convocatòria podran ser compatibles amb altres subvencions concedides per la Diputació de
Barcelona.
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost
total del projecte/activitat a desenvolupar.
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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 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.
30. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV error 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 XIV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
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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
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 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
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 25 D’ABRIL 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 PROJECTES I ACTIVITATS DE LES ORQUESTRES SIMFÒNIQUES, DE
CAMBRA O COBLES SIMFÒNIQUES DE CAIRE PROFESSIONAL I ESTABLE QUE
TINGUIN LA SEVA SEU SOCIAL A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA (EXCLOENT
BARCELONA CIUTAT), PROMOGUDA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010823
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 poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.
Primer. Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament i que
gestionen orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i
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estable, 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:
 Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de
Barcelona (excloent Barcelona ciutat).
 Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2018 i el 31
d’agost 2019, dels quals en un 50% hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la
resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 músics per actuació.
 Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades
anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció.
 Que l’activitat objecte de la subvenció es faci majoritàriament a Catalunya.
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 corresponent.
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 projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques
de caire professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona
(excloent Barcelona ciutat) incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals
b) Orquestres de cambra professionals
c) Cobles simfòniques professionals en format concert
Són objecte de suport de la present convocatòria:
 Els concerts i cicles estables incloent les produccions pròpies, amb garanties de
qualitat i compromís.
 Les estratègies de comunicació i difusió del projecte, així com les estratègies de
creació i formació de públics que portin a terme les formacions orquestrals.
 Els programes educatius, socials i de treball comunitari que portin a terme les
formacions orquestrals.
Queden exclosos de suport els projectes que tinguin bàsicament un caràcter docent
(conferències, xerrades, classes magistrals i altres activitats purament acadèmiques).
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.
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L’import que es destinarà per a aquesta convocatòria serà de CENT MIL EUROS
(100.000 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/48906 de l’exercici
2019, destinada a subvencionar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de
cambra o cobles simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la
província de Barcelona.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentada consignació
pressupostària.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà 28 de maig de 2019.
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.).
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació,
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació,
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126,
Barcelona) en horari de 8,30 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 presentarà una única sol·licitud que inclogui tots els projectes i activitats.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Sisè. Altres dades
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Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar les activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de
caire professional i estable desenvolupades entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost de
2019.
El període de justificació de les subvencions atorgades serà entre el dia 15 de setembre de
2019 i, com a màxim, el dia 15 de novembre de 2019.”

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com 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 projectes i activitats de les orquestres simfòniques,
de cambra o cobles simfòniques de caire professional i estable que tinguin la seva seu
social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat), promoguda per la
Gerència de Serveis de Cultura que s’adjunta com a annex 3.
Cinquè. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40103/33410/48906 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de
Barcelona.
Sisè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació.”
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Gerència de Serveis d’Esports
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina
d’Equipaments Esportius, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2019, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que els següents recursos inclosos en el Catàleg, d’acord amb el capítol 10 del
seu règim regulador, s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva:
Recurs
Estudis arquitectònics
d’equipaments esportius
Estudis de manteniment
d’equipaments esportius
Estudis de viabilitat d’equipaments
esportius
Estudis d’eficiència energètica
d’equipaments esportius
Estudis d’itineraris esportius
Manteniment de les piscines d’estiu
municipals per a agrupacions d’ens
locals

Tipus recurs
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Material

Classe de recurs
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Redacció de plans, projectes i
informes
Realització de serveis i activitats

4. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
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criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment
dels requisits i desistida.

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’establert en l’article
21 del règim.
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord setè del present dictamen compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no poden
ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.
7. D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestors poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials vinculades
a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint amb totes
les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en
haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan s’alliberin recursos
suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin els existents o es
disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar les sol·licituds
incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la
concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de presentació, si
depèn del compliment de requisits preestablerts.
8. En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
9. Vist que la Gerència de Serveis d’Esports no pot assumir la redacció dels estudis
d’equipaments esportius amb els seus recursos humans i que, d’altra banda, no
considera adient incrementar els costos estructurals d’administració, l’any 2016 es
va iniciar la tramitació d’un acord marc per a la selecció d’un màxim de 13
empreses per al suport tècnic als ens locals relacionat amb els estudis
d’instal·lacions esportives, dividit en els lots següents:
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 LOT 1: Estudis de viabilitat d’equipaments esportius, adjudicat per Decret
7459/17, de 18 de juliol de 2017.
 LOT 2: Estudis arquitectònics d’equipaments esportius, adjudicat per Decret
7457/17, de 18 de juliol de 2017.
 LOT 3: Estudis de manteniment i estudis d’eficiència energètica d’equipaments
esportius, adjudicat per Decret 7494/17, de 19 de juliol de 2017.
Pel que fa al recurs material “Manteniment de les piscines d’estiu municipals per a
agrupacions d’ens locals”, i al recurs tècnic “Estudis d’itineraris esportius”, i atesa la
seva especificitat, es tramitaran contractes menors de serveis amb empreses i
professionals especialitzats per dur-los a terme.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, 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.- CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans,
projectes i informes, per a les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Ens
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament de Begues

Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Capellades

NIF

P0800400D Estudis d'itineraris esportius
Estudis arquitectònics
P0800600I d'equipaments esportius
Estudis arquitectònics
P0800700G d'equipaments esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius
P0802000J
Estudis arquitectònics
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
P0803100G energètica d'equipaments
esportius
P0803500H Estudis d'itineraris esportius
P0804300B

Ajuntament de Castellterçol

P0806300J

Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Gallifa

P0807300I
P0808600A

Ajuntament de la Garriga

P0808700I

Ajuntament de la Granada
Ajuntament de l'Ametlla del
Vallès
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès

Recurs

P0809300G

P0800500A
P0808500C

Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis arquitectònics
d'equipaments esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius

Actuació
Camí del Mig d'Alpens
Avantprojecte de les pistes municipals d'atletisme
Avantprojecte de tancament de la pista annexa al
Pavelló Torrent d'en Terra
Estudi Viabilitat de la zona esportiva municipal
Avantprojecte del pavelló poliesportiu municipal

Núm.
Codi XGL Punts
registre PMT
1940010422 19/Y/268839
5.74
1940008233 19/Y/268707

75

1940012345 19/Y/268708

75

1940014114 19/Y/268700

74

1940014112 19/Y/268710

80

1940011989 19/Y/268729

35

1940011269 19/Y/268830

51.46

1940007285 19/Y/268730

40

1940004187 19/Y/268705
1940012870 19/Y/268821
1940012312 19/Y/268835

72
27.14
6.02

1940004093 19/Y/268743

55

1940005512 19/Y/268717

90

1940005515 19/Y/268706

92

1940011407 19/Y/268741

55

1940012804 19/Y/268701

59

Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva
Sender de petit recorregut PRC-146 Calella a
Tordera
Pla d'estalvi energètic del camp de futbol municipal
Estudi de viabilitat del pavelló poliesportiu Joan
Casanovas
Itinerari número 4 de Cubelles
Camí de Gallifa a Castellar del Vallès
Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva de Can
Noguera
Avantprojecte del pavelló poliesportiu municipal
Estudi de viabilitat del pavelló poliesportiu
municipal
Pla d'estalvi energètic del camp de futbol Josep
Costa
Estudi de viabilitat d'un equipament singular per a
la pràctica del ciclisme i l'atletisme
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Ens

NIF

Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Ajuntament de Lluçà

P0810800C

Ajuntament de Manresa

P0811200E

Ajuntament de Moià

Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Perafita

P0813700B

P0815600B
P0815900F

Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J
Ajuntament de Prats de
Lluçanès

P0817000C

Recurs
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis arquitectònics
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius

Ajuntament de Puigdàlber

P0817300G

Ajuntament de Sant Boi de
Lluçanès

P0820000H Estudis d'itineraris esportius

Estudis d'eficiència
Ajuntament de Sant Cugat del
P0820400J energètica d'equipaments
Vallès
esportius
Ajuntament de Sant Feliu de
Estudis de manteniment
P0820900I
Codines
d'equipaments esportius

Actuació
Auditoria del poliesportiu municipal Les Planes
Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva
municipal Les Planes
Camí Santa Eulàlia de Puig Oriol
Pla d'estalvi energètic del pavelló poliesportiu El
Pujolet
Pla d'estalvi energètic pavelló poliesportiu
municipal
Auditoria de la piscina coberta i de les piscines
d'estiu municipals
Estudi viabilitat de la zona esportiva municipal
Itinerari de Perafita a Sant Martí d'Albars
Avantprojecte de reforma del pavelló poliesportiu
Nino Buscató
Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva
municipal
Ruta de Sant Andreu a Prats de Lluçanès
Estudi de viabilitat del camp de futbol municipal
Camí de la Font de la Prada
Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva La
Floresta
Pla inicial de manteniment del pavelló poliesportiu
Francesc Cassart

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Punts

1940013021 19/Y/268727

60

1940013010 19/Y/268742
1940009648 19/Y/268831

85
5.34

1940004422 19/Y/268731

70

1940013179 19/Y/268732

65

1940013332 19/Y/268721

49

1940012664 19/Y/268704
1940013706 19/Y/268825

64
11.98

1940009283 19/Y/268711

65

1940010623 19/Y/268733
1940013306 19/Y/268832

45
17.06

1940012067 19/Y/268703

65

1940010584 19/Y/268838

6

1940004823 19/Y/268734

75

1940008014 19/Y/268722

54

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens

NIF

Recurs

Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Ajuntament de Sant Feliu
Estudis arquitectònics
P0821100E
Sasserra
d'equipaments esportius
Ajuntament de Sant Hipòlit de
Estudis arquitectònics
P0821400I
Voltregà
d'equipaments esportius
Ajuntament de Sant Mateu de
P0822900G Estudis d'itineraris esportius
Bages
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
Ajuntament de Sant Sadurní
P0824000D esportius
d'Anoia
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
Ajuntament de Santpedor
P0819100I energètica d'equipaments
esportius
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Ajuntament de Sitges
P0827000A Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis arquitectònics
Ajuntament de Subirats
P0827300E
d'equipaments esportius
Estudis de manteniment
Ajuntament de Tiana
P0828200F
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
Ajuntament de Vallirana
P0829600F energètica d'equipaments
esportius
Estudis arquitectònics
Ajuntament de Vallromanes
P0829700D
d'equipaments esportius
Ajuntament de Vilalba
Estudis arquitectònics
P0830700A
Sasserra
d'equipaments esportius

Actuació
Pla d'estalvi energètic del pavelló poliesportiu
Francesc Cassart
Avantprojecte de reforma de l'edifici d'espais
complementaris del camp de futbol municipal
Avantprojecte de reforma i rehabilitació del pavelló
poliesportiu municipal
Riera de Saló
Pla d'estalvi energètic de la zona esportiva
municipal
Pla inicial de manteniment de la zona esportiva
municipal
Pla d'estalvi energètic del camp de futbol Josep
Guardiola
Pla inicial de manteniment del camp de futbol
Aiguadolç
Pla d'estalvi energètic de l'estadi municipal
Aiguadolç

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Punts

1940008015 19/Y/268735

55

1940013709 19/Y/268712

90

1940000108 19/Y/268713

85

1940010379 19/Y/268840

6.79

1940011618 19/Y/268736

65

1940005386 19/Y/268723

54

1940013956 19/Y/268737

65

1940012498 19/Y/268724

51

1940012515 19/Y/268738

65

Projecte d'ordenació de la zona esportiva municipal
de Lavern

1940003800 19/Y/268714

75

Pla de manteniment de la zona esportiva municipal

1940008562 19/Y/268725

64

1940007568 19/Y/268739

55

1940013976 19/Y/268715

90

1940010139 19/Y/268716

75

Pla d'estalvi energètic de la pista poliesportiva
coberta
Projecte d'ordenació de la zona esportiva municipal
Avantprojecte d'edifici d'espais complementaris de
la pista poliesportiva municipal
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament d'Olost
Consell Comarcal de l'Anoia

P0814800I
P5800006H

Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis arquitectònics
d'equipaments esportius
Estudis de manteniment
d'equipaments esportius
Estudis de viabilitat
d'equipaments esportius
Estudis d'eficiència
energètica d'equipaments
esportius
Estudis d'itineraris esportius
Estudis d'itineraris esportius

Consell Comarcal del Garraf

P5800020I

Estudis d'itineraris esportius

Consell Comarcal del
Maresme

P5800008D Estudis d'itineraris esportius

Consell Comarcal del
Moianès

P0800317J Estudis d'itineraris esportius

Consell Comarcal del Vallès
Occidental

P5800007F Estudis d'itineraris esportius

Consell Comarcal d'Osona

P5800015I

Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú

P0830800I

Ajuntament de Vilassar de
Mar

P0821700B

Ajuntament d'Esparreguera

P0807500D

Ajuntament d'Igualada

Ajuntament d'Olesa de
Montserrat

P0810100H

P0814600C

Estudis d'itineraris esportius

Actuació
Pla d'estalvi energètic del pavelló poliesportiu Isaac
Gálvez
Auditoria del pavelló poliesportiu Paco Marín
Rutes saludables Vilassar de Mar i Cabrera de Mar
Auditoria de la piscina d'estiu municipal
Avantprojecte de reforma integral de la piscina
d'estiu del Molí Nou
Pla inicial de manteniment del pavelló poliesportiu
Sant Bernat
Estudi de viabilitat de la piscina coberta
Pla d'estalvi energètic del camp de futbol municipal
Les Planes
Volta al pantà d'Olost
Camí Ral d'Igualada a Sant Martí de Tous
Camí de Sitges a Olivella amb camí Monestrell
Connexió Vilanova i la Geltrú a Cubelles
Riera d'Arenys
Riera de Pineda
Camí Ral Moianès
Ampliació de l'inventari de camins considerats
esportius- Castellterçol- Sant Quirze de Safaja
Camí del Riu Ripoll de Sabadell a Castellar del
Vallès
Riera de Sant Cugat
Camí Central del Lluçanès
Itinerari del Congost al Ter

Núm.
registre PMT

Codi XGL

Punts

1940004765 19/Y/268740

85

1940006418 19/Y/268726
1940006425 19/Y/268841

51
31.8

1940005803 19/Y/268719

46

1940005667 19/Y/268709

65

1940012478 19/Y/268720

56

1940012500 19/Y/268702

61

1940012483
1940012840
1940006303
1940016042
1940011397
1940011380
1940011370
1940014054

19/Y/268728
19/Y/268836
19/Y/268820
19/Y/268828
19/Y/268827
19/Y/268834
19/Y/268837
19/Y/268823

75
57.02
39.82
60.38
55.79
56.23
55.99
41.1

1940014031 19/Y/268829

30.64

1940012800
1940012812
1940007919
1940007893

32.24
61.87
36.62
65.58

19/Y/268822
19/Y/268833
19/Y/268824
19/Y/268826
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Segon.- CONCEDIR els recursos materials consistents en la realització de serveis i
activitats per a les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Ens

NIF

Ajuntament de
Casserres

P0804800A

Ajuntament de Cercs

P0826800E

Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta

P0821800J

Consell Comarcal del
P0800317J
Moianès
Consorci per a la
Promoció de l'Alta
Anoia

P0800069G

Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès

P0800097H

Recurs

Actuació

Manteniment de les piscines Manteniment de les piscines d'estiu de
d'estiu municipals per a
Casserres, Gironella, Olvan, Avià i Puigagrupacions d'ens locals
Reig
Manteniment de les piscines d'estiu de La
Manteniment de les piscines
Pobla de Lillet, Borredà, Cercs, Vilada,
d'estiu municipals per a
Bagà, Guardiola de Berguedà, Saldes i
agrupacions d'ens locals
Sant Julià de Cerdanyola
Manteniment de les piscines Manteniment de les piscines d'estiu de
d'estiu municipals per a
Vilanova de Sau, Roda de Ter, Sant Julià
agrupacions d'ens locals
de Vilatorta, Folgueroles i Calldetenes
Manteniment de les piscines d'estiu de
Manteniment de les piscines
Santa Maria d'Oló, Collsuspina, Moià,
d'estiu municipals per a
Monistrol de Calders, Castellterçol i
agrupacions d'ens locals
l'Estany
Manteniment de les piscines d'estiu de
Manteniment de les piscines
Calaf, Castellfollit de Riubregós, Copons,
d'estiu municipals per a
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Prats de
agrupacions d'ens locals
Rei
Manteniment de les piscines d'estiu de
Manteniment de les piscines
Prats de Lluçanès, Olost, Sant Bartomeu
d'estiu municipals per a
del Grau, Sant Feliu Sasserra i Sant Boi
agrupacions d'ens locals
de Lluçanès

Núm.
Registre PMT

Codi XGL

Punts

1940014455

19/Y/268817

76

1940009322

19/Y/268818

78.75

1940014206

19/Y/268815

43.75

1940014074

19/Y/268814

65.57

1940013814

19/Y/268816

80

1940006460

19/Y/268813

78
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Tercer.- ESTABLIR que, atès que en les sol·licituds s’han definit l’abast i les
condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, i la concessió es
correspon íntegrament amb les sol·licituds, aquests es consideren acceptats
implícitament pels ens destinataris, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a
l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de les actuacions.
L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
Quart.- DISPOSAR els següents règims de les actuacions:
A. Per als recursos consistents en la prestació de serveis i activitats
(Manteniment de piscines d’estiu municipals per a agrupacions d’ens locals)
1.
2.

La Diputació executarà l’assistència com a màxim el 31 de desembre de 2019.
Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.

B. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes
(Estudis d’itineraris esportius):
1.
2.
3.
4.

5.

La vigència de les actuacions es vincula als terminis d’execució i lliurament dels
treballs objecte de suport.
La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les
actuacions.
Els ens destinataris han de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, els treballs s’han d’entendre recepcionats tàcitament.
Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.

C. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes
(Estudis arquitectònics, estudis de manteniment, estudis de viabilitat i estudis
d’eficiència energètica d’equipaments esportius):
1.

Col·laborar en l’elaboració dels estudis per garantir la seva eficiència, eficàcia i
posterior aplicació, així com cofinançar els estudis en un percentatge d’un 15%
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sobre el cost total de l’actuació, restant exempts de l’obligació de cofinançar els
municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts d’import inferior a
7.000 euros (IVA inclòs), tal com s’estableix en les condicions establertes en el
Catàleg de Serveis per la Gerència de Serveis d’Esports mitjançant l’Oficina
d’Equipaments Esportius (OEE).
Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la
present concessió, els ens han d’acreditar davant la Diputació l’adopció d’un
acord per finançar la seva part del cost dels estudis i projectes, mitjançant la
tramitació electrònica del document normalitzat “Aprovació de la despesa”. El
pagament de l’import corresponent al percentatge de cofinançament s’efectuarà
amb posterioritat al lliurament definitiu dels treballs.
2.

Designar un interlocutor municipal que haurà de:
- Proporcionar, en el moment de la sol·licitud, la informació necessària i
suficient per al desenvolupament dels treballs.
- Efectuar el seguiment dels treballs, informant puntualment a l’OEE de
qualsevol modificació que es produeixi respecte de la programació i
proposar, si s’escau, la seva reconducció.
- Coordinar les diferents àrees i persones de l’ens local que hagin d’intervenir
en el treball, afavorint la seva participació i establint les accions adients per a
la presa de decisions per part dels responsables tècnics i/o electes.
- Revisar i validar el “Document d’informació bàsica” inicial (DIB inicial) i el
“Document d’informació bàsica” final (DIB final).
- Efectuar l’avaluació final del treball i de l’assistència, un cop lliurat a l’ens
local per part de la Diputació de Barcelona, mitjançant l’OEE.

3.

Verificar que la informació aportada a la Diputació de Barcelona es correspon
amb dades d’identificació veraces i autèntiques.

4.

Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades
per la Diputació de Barcelona en els termes previstos d’acord amb el
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.

5.

La vigència de les actuacions es vincula al termini d’execució i lliurament del
treball objecte de suport.

6.

La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels
tres mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
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7.

A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les
actuacions.

8.

Tramitar electrònicament el document normalitzat “Recepció de plans, projectes
i informes” degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes, comptat
a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut aquest
termini sense haver presentat el document esmentat, els treballs s’han
d’entendre recepcionats tàcitament.

9.

Efectuar el pagament de l’import corresponent al percentatge de cofinançament
assumit.

10. Impulsar l’aplicació de les accions determinades a cada estudi lliurat i informar
a l’OEE de l’evolució d’aquestes accions.
11. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Cinquè.- ESTABLIR que l’import del recursos concedits vindrà determinat per l’import
de l’adjudicació de la contractació que hi tenen associada i en tot cas per l’import de la
seva liquidació.
Sisè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de les actuacions:
a) Els ens locals que tot seguit es relacionen compleixen les condicions de
cofinançament previstes a les condicions d’execució del recurs, havent d’aportar el
15% de l’import dels respectius estudis, que vindrà determinat per l’import de la
contractació, sempre que aquest superi els 7.000 €.
Ens

Actuació

Núm. Reg. PMT

Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament d’Arenys de
Munt
Ajuntament d’Esparreguera

Avantprojecte de les pistes municipals d’atletisme
Avantprojecte cobriment i tancament de la pista
annexa al pavelló Torrent d’en Terra
Auditoria de la piscina d’estiu municipal
Avantprojecte de reforma integral de la piscina
d’estiu Molí Nou
Estudi de viabilitat de la zona esportiva municipal
Avantprojecte del pavelló
Auditoria del poliesportiu municipal Les Planes
Pla d’estalvi energètic de la zona esportiva
municipal Les Planes
Avantprojecte del pavelló

1940008233

Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Begues
Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat
Ajuntament de La Granada

1940012345
1940005803
1940005667
1940014114
1940014112
1940013021
1940013010
1940005512

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Pineda de
Mar
Ajuntament de Sant Hipòlit
de Voltregà

Actuació
Auditoria de la piscina coberta i de les piscines
d’estiu municipals
Estudi de viabilitat de la zona esportiva municipal
Avantprojecte reforma pavelló Nino Buscató

Avantprojecte constructiu de reforma i
rehabilitació del pavelló 1
Pla inicial de manteniment de la zona esportiva
Ajuntament de Sant Sadurní municipal
d’Anoia
Pla d’estalvi energètic de la zona esportiva
municipal
Projecte d’ordenació de la zona esportiva
Ajuntament de Subirats
municipal de Lavern
Pla de manteniment de la zona esportiva
Ajuntament de Tiana
municipal
Projecte d’ordenació de la zona esportiva
Ajuntament de Vallromanes
municipal
Ajuntament de Vilassar de
Auditoria del pavelló poliesportiu Paco Marín
Mar

Núm. Reg. PMT
1940013332
1940012664
1940009283
1940000108
1940011629
1940011618
1940003800
1940008562
1940013976
1940006418

b) Amb caràcter previ a que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació
basada en la present concessió, els ens locals han d’acreditar l’adopció d’un acord
per finançar la seva part del cost dels estudis i projectes, mitjançant la tramitació
electrònica del document normalitzat “Aprovació de la despesa”.
c) Els ens, un cop se’ls hagin lliurat els treballs objecte del present acte, es
comprometen a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general
(ES09 2100 3000 1625 0004 0345), en el termini d’un mes, a comptar des de la
data de recepció del lliurament definitiu, l’aportació corresponent al 15% a l’import
d’adjudicació dels estudis, d’acord amb el percentatge de finançament assumit.
d) En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte de l’import
d’adjudicació, el seu finançament s’haurà d’ajustar d’acord amb els percentatges de
finançament abans esmentats.
e) En el cas que els ens no transferissin a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, s’haurà de procedir a compensar l’import no
ingressat amb altres ajuts que els ens rebin en el marc del Pla “Xarxa de Governs
Locals”.
Setè.- DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a continuació, presentades
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes, però no poden ser objecte
d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles, i, en conseqüència,
aprovar la seva inclusió en llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser
estimades:
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
Capellades

P0804300B

Ajuntament de
Castellfollit del Boix

P0805800J

Ajuntament de
l’Esquirol

P0825400E

Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat

P0810000J

Ajuntament de La Pobla
de Claramunt

P0816400F

Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès

P0808500C

Ajuntament de Martorell

P0811300C

Ajuntament de Puig-reig

P0817400E

Ajuntament de Sabadell

P0818600I

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

Ajuntament de Sant
Llorenç d'Hortons

P0822000F

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament del Papiol

P0815700J

Mancomunitat de la Vall
del Tenes
Ajuntament de Sant
Cugat el Vallès

P5809508D
P0820400J

Actuació
Projecte d'ordenació de la
piscina blava municipal de
Capellades
Avantprojecte de
cobriment de pista
poliesportiva
Estudi de viabilitat d'una
piscina coberta a l'Esquirol
Estudi de viabilitat
poliesportiu municipal Les
Planes
Avantprojecte pista
poliesportiva
Avantprojecte per a la
construcció d'un
equipament singular per a
la pràctica del ciclisme i
l'atletisme
Avantprojecte pavelló
esportiu municipal
Pla d’estalvi energètic del
pavelló poliesportiu
municipal
Avantprojecte del complex
esportiu Sant Oleguer
Avantprojecte remodelació
CEM 11 setembre
Pla d’estalvi energètic del
pavelló poliesportiu
municipal
Estudi Viabilitat Can
Ginestar
Pla d’estalvi energètic de
la zona esportiva
municipal
Estudi de viabilitat piscina
coberta
Estudi piscina coberta
mancomunada
Pla inicial manteniment del
camp de futbol Can Magí

Núm. registre
PMT

Puntuació

1940007287

40

1940012079

45

1940013638

52

1900013958

57,5

1940012456

55

1940004675

50

1940012267

55

1940008817

30

1940011783

45

1940007876

60

1940014153

20

1940012545

23

1940012511

20

1940010920

42

1940007626

41

1940004821

20

Vuitè.- DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència
de renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació.
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Novè.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per incompliment de requisits:
Ens

Ajuntament de
Bagà

Ajuntament de
Sant Julià de
Cerdanyola

NIF

P0801600H

P0831100C

Recurs
Manteniment de les
piscines d'estiu
municipals per a
agrupacions d'ens
locals
Manteniment de les
piscines d'estiu
municipals per a
agrupacions d'ens
locals

Actuació

Núm.
Registre
PMT

Requisit
incomplert

Manteniment de
les piscines
d'estiu de l’Alt
Berguedà

1940005015

Sol·licitud
duplicada

Manteniment de
les piscines
d'estiu de l’Alt
Berguedà

1940005436

Sol·licitud
duplicada

Desè- DECLARAR el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en
conseqüència, al seu arxiu:
Ens

NIF

Ajuntament
d’Olesa de
Bonesvalls

P0814500E

Ajuntament de
Bigues i Riells

P0802300D

Ajuntament de
Calaf

P0803100G

Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

P0805200C

Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

Ajuntament de
Dosrius

P0807400G

Ajuntament de
l’Hospitalet de
Llobregat

P0810000J

Recurs
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis
d’eficiència
energètica
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius

Actuació

Núm.
registre PMT

Tipus de
desistiment

Pla inicial de
manteniment de
la pista de pàdel

1940013953

Tàcit

Pla inicial de
manteniment del
camp futbol

1940006575

Tàcit

Auditoria de la
sala tècnica de la
piscina estiu

1940011991

Tàcit

Avantprojecte
pista de pàdel a
pista de tennis

1940011020

Exprés

Pla d’estalvi
energètic del
camp futbol i la
piscina d’estiu
municipal

1940010729

Exprés

Pla inicial de
manteniment del
pavelló

1940014347

Tàcit

Projecte
d'ordenació de la
zona esportiva
Feixa Llarga

1940010454

Tàcit
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Ens

NIF

Ajuntament de
La Palma de
Cervelló

P5831301F

Ajuntament de
Matadepera

P0811900J

Ajuntament de
Montgat

Ajuntament de
Puigdàlber

P0812500G

P0817300G

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs

P0819300E

Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor

P0823400G

Ajuntament de
Santpedor

P0819100I

Ajuntament de
Talamanca

P0827700F

Ajuntament de
Tavèrnoles

P0827500J

Ajuntament de
Teià

P0828100H

Recurs
Estudis de
viabilitat
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis de
viabilitat
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis de
viabilitat
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius

Núm.
registre PMT

Tipus de
desistiment

1940013871

Tàcit

1940009551

Tàcit

1940014320

Tàcit

1940000574

Tàcit

Auditoria tècnica
del Club Turó del
Mar

1940014257

Tàcit

Projecte
ordenació del
camp de futbol

1940008535

Exprés

Estudi de
viabilitat de la
ciutat esportiva
del Besòs

1940012246

Tàcit

Avantprojecte de
la zona esportiva
Can Vila

1940010782

Tàcit

Pla inicial de
manteniment del
camp futbol
Josep Guardiola

1940012825

Tàcit

Avantprojecte
d'una pista de
pàdel

1940006736

Exprés

Avantprojecte
grades camp de
futbol

1940001331

Tàcit

Pla inicial de
manteniment del
pavelló El Cim

1940011045

Tàcit

Actuació
Estudi de
viabilitat del
complex esportiu
mancomunat
Pla inicial de
manteniment del
pavelló 1er
d’Octubre
Estudi de
viabilitat del club
de tennis Turó
del Mar
Valoració de
l'estat actual i les
millores
necessàries de la
zona esportiva
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Ens

NIF

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

P0828900A

Ajuntament de
Vallirana

P0829600A

Ajuntament de
Vallromanes

P0829700D

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

P0821300A

Ajuntament del
Bruc

P0802500I

Ajuntament del
Pla del Penedès

Ajuntament
d'Ullastrell

P0816300H

P0829000I

Recurs
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis de
manteniment
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Estudis
arquitectònics
d’equipaments
esportius
Manteniment de
les piscines
d'estiu
municipals per a
agrupacions
d'ens locals

Actuació

Núm.
registre PMT

Tipus de
desistiment

Avantprojecte de
tancament de
pista
poliesportiva

1940008820

Tàcit

Pla inicial de
manteniment de
la pista coberta

1940011505

Tàcit

1940012561

Tàcit

1940012790

Tàcit

1940012171

Tàcit

1940014150

Tàcit

1940013185

Tàcit

Pla inicial de
manteniment de
la zona esportiva
municipal
Pla inicial de
manteniment del
pavelló Can
Banús
Avantprojecte de
pista coberta
municipal
Projecte
d’ordenació del
camp de futbol
municipal
Manteniment de
les piscines
d'estiu
d'Ullastrell,
Matadepera,
Vacarisses,
Viladecavalls i
Sant Llorenç
Savall

Onzè.- PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
Dotzè.- DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina
d’Activitats Esportives, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a
la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2019, el seu règim i la convocatòria per a
la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins el 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que els següents recursos inclosos en el Catàleg, d’acord amb el capítol 10 del
seu règim regulador, s’han de concedir mitjançant el procediment de concurrència
competitiva:
Recurs
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Estudis de seguretat
d’esdeveniments i activitats
esportives
Estudis econòmics
d’esdeveniments esportius
Jornades d’esport adaptat

Tipus recurs
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Material

Classe de recurs
Redacció de plans, projectes
i informes
Redacció de plans, projectes
i informes
Redacció de plans, projectes
i informes
Realització de serveis i
activitats

4. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
-

-

Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
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-

S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema
d’informació en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment
dels requisits i desistida.

5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, d’acord amb l’establert en l’article
21 del règim.
6. Vist que la Gerència de Serveis d’Esports no pot assumir l’organització, la
coordinació i la implementació de les jornades de vela i d’equitació adaptada amb
els seus recursos humans i que, d’altra banda, no considera adient incrementar els
costos estructurals d’administració, l’any 2018 es va formalitzar un acord marc per a
la selecció d’un màxim de 4 empreses per a l’organització, implementació i
coordinació de jornades d’esports adaptat dividit en els lots següents:
 LOT 1: Jornades d’equitació adaptada, adjudicat per Decret 6279/18, de 19 de
juny de 2018.
 LOT 2: Jornades de vela adaptada, adjudicat per Decret 7718/18, de 24 de juliol
de 2018.
Pel que fa al recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i informes i
al recurs material “Jornades d’esport adaptat (senderisme)”, i atenent a la seva
especificitat, es tramitaran contractes menors de serveis amb empreses i professionals
especialitzats per dur-los a terme.
El recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i informes “Estudis
econòmics d’esdeveniments esportius” es podrà realitzar amb mitjans propis o
mitjançant la contractació externa.
Fonaments de dret
1. Vistos els articles 15 a 21 i 24 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any
2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials.
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018,
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de
2018, 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 virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- CONCEDIR els recursos tècnics consistents en la redacció de plans,
projectes i informes, per a les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis
de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Ens

NIF

Ajuntament de Bagà

P0801600H

Ajuntament de Begues

P0802000J

Ajuntament de Granollers

P0809500B

Ajuntament de l'Esquirol

P0825400E

Ajuntament de Montmeló

P0813400I

Ajuntament de Sabadell

P0818600I

Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca

P0819500J

Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès

P0820400J

Recurs
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Estudis econòmics
d'esdeveniments esportius
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Estudis de seguretat
d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis de seguretat
d'esdeveniments i activitats
esportives
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius

Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Ajuntament de Sant Llorenç
P0822100D Estudis de seguretat
Savall
d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis de seguretat
Ajuntament de Sant Sadurní
P0824000D d'esdeveniments i activitats
d'Anoia
esportives
Estudis de seguretat
Ajuntament de Santa
P0824400F d'esdeveniments i activitats
Coloma de Cervelló
esportives
Ajuntament de Santa Maria P0825900D Estudis de seguretat

Actuació

Núm. registre
PMT

Codi XGL

Punts

Aprofitament turístic dels esdeveniments
esportius

1940011522

19/Y/267660

70

UTBCN

1940014113

19/Y/267657

80

Torneig Internacional d'Handbol base
Granollers Cup

1940005951

19/Y/267675

60

Cabrerès BTT

1940013602

19/Y/267659

100

Cabrerès BTT

1940013685

19/Y/267664

78

Ruta de les Fonts

1940002855

19/Y/267673

74

1940011577

19/Y/267656

80

1940005244

19/Y/267662

100

1940008197

19/Y/267655

90

Primera Marató de muntanya de Catalunya

1940010537

19/Y/267661

90

Primera Marató de muntanya de Catalunya

1940010548

19/Y/267669

88

Torneig del parc natural

1940010531

19/Y/267671

65

Caco de la dona

1940003135

19/Y/267672

45

39è Cros Popular 11 de setembre

1940013267

19/Y/267666

73

VIII Festival teccat d'handbol femení "Gran

1940012096

19/Y/267668

70

Miting Internacional de Catalunya en Pista
Coberta
XXVI Descens Internacional DH de Sant
Andreu de la Barca ROCH-SHOX, Gran
Premi Diputació de Barcelona
Campionat Internacional de Voleibol Ciutat
de Sant Cugat
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Ens
de Palautordera

Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vilassar de
Mar

NIF

Recurs

d'esdeveniments i activitats
esportives
Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
Estudis de seguretat
P0827000A d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis econòmics
d'esdeveniments esportius
Estudis de seguretat
P0828500I d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis de seguretat
P0829600F d'esdeveniments i activitats
esportives
Estudis de seguretat
P0821700B d'esdeveniments i activitats
esportives

Actuació

Núm. registre
PMT

Codi XGL

Punts

premi Diputació de Barcelona"
Open Internacional d’Escacs - Triatló

1940012524

19/Y/267658

90

Sitges Rock Trail

1940013092

19/Y/267665

45

Triatló de Sitges

1940012959

19/Y/267667

66

Triatló de Sitges (amb mitjans propis)

1940012948

19/Y/267676

50

Torneig de Tennis Internacional Joan Mir
"Gran Premi Diputació de Barcelona"

1940012433

19/Y/267663

70

Cursa Solidària

1940009131

19/Y/267670

52

Estudis de seguretat d'esdeveniments i
activitats esportives

1940006380

19/Y/267674

70
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Segon.- CONCEDIR els recursos materials consistents en la realització de serveis i
activitats per a les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:
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Ens

NIF

Recurs

Actuació

Codi XGL

Punts

19/Y/267633
19/Y/267611
19/Y/267616

100
95
95

Ajuntament d'Avià
Ajuntament de Badia
del Vallès
Ajuntament de
Barberà del Vallès

P0801100I

Jornades d'esport adaptat

P0831200A

Jornades d'esport adaptat

P0825200I

Jornades d'esport adaptat

Jornada de senderisme adaptat

1940010529

19/Y/267576

95

Ajuntament de Berga

P0802200F

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada

1940014122
1940014124

19/Y/267566
19/Y/267567

95
95

Ajuntament de
Canovelles

P0804000H

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada

1940011480

19/Y/267572

95

Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

P0826600I

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

P0807200A

Jornades d'esport adaptat

Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada

1940011569
1940011565
1940011553
1940005441
1940005445
1940005462

19/Y/267569
19/Y/267573
19/Y/267574
19/Y/267621
19/Y/267622
19/Y/267627

90
90
90
90
90
90

P0810400B

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada

1940008181

19/Y/267600

95

P0818000B

Jornades d'esport adaptat

Sortida equitació per a discapacitats

1940009384

19/Y/267585

95

P0808500C

Jornades d'esport adaptat

Jornada de senderisme adaptat

1940004684

19/Y/267626

95

P0810000J

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Manlleu P0811100G

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Manresa

P0811200E

Jornades d'esport adaptat

1940009182
1940009188
1940009193
1940006236
1940006238
1940006244
1940007615
1940007612

19/Y/267584
19/Y/267587
19/Y/267588
19/Y/267617
19/Y/267623
19/Y/267628
19/Y/267604
19/Y/267606

90
90
90
95
95
95
90
90

Ajuntament de
Masquefa

1940006929

19/Y/267612

95

P0811800B

Jornades d'esport adaptat

Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada vela adaptada Grup Institut
de Masquefa
Jornada equitació adaptada Grup
Singulars Créixer-Futur

1940006935

19/Y/267615

95

Ajuntament de la
Llagosta
Ajuntament de la Roca
del Vallès
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

Jornada de vela adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada

Núm. Registre
PMT
1940004007
1940007095
1940007096
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Ens

NIF

Recurs

Ajuntament de Mataró

P0812000H

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Moià

P0813700B

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Molins
de Rei

P0812200D

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Mollet
del Vallès

P0812300B

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Montmeló
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de
Sabadell
Ajuntament de Sallent

Actuació
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Activitat vela adaptada a realitzar per
ASPAMOTI
Activitat equitació adaptada a
realitzar per ASPAMOTI
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat

Núm. Registre
PMT
1940009877
1940009858
1940009864
1940001854
1940001850
1940007137
1940007138
1940007135
1940008607
1940008612

Codi XGL

Punts

19/Y/267580
19/Y/267582
19/Y/267583
19/Y/267644
19/Y/267646
19/Y/267630
19/Y/267638
19/Y/267641
19/Y/267593
19/Y/267594

90
90
90
95
95
95
95
95
90
90

1940007061

19/Y/267613

95

1940007352

19/Y/267614

95

1940000754
1940000751

19/Y/267651
19/Y/267652

95
95

P0813400I

Jornades d'esport adaptat

P0815500D

Jornades d'esport adaptat

Jornada de vela adaptada

1940004772

19/Y/267618

95

P0817400E

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada

1940005293

19/Y/267631

100

P0818600I

Jornades d'esport adaptat

P0819000A

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca

P0819500J

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

P0819900B

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès

P0820400J

Jornades d'esport adaptat

1940011789
1940011821
1940006213
1940005214
1940005221
1940005193
1940010852
1940010775
1940003348
1940003345
1940003596

19/Y/267570
19/Y/267571
19/Y/267619
19/Y/267632
19/Y/267637
19/Y/267640
19/Y/267575
19/Y/267577
19/Y/267629
19/Y/267635
19/Y/267639

90
90
95
95
95
95
60
90
90
60
90

Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat

P0821000G

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada Escola
Tramuntana

1940001190

19/Y/267645

95
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Ens

NIF

Recurs

Actuació
Jornada d'equitació adaptada Escola
Tramuntana
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada

Núm. Registre
PMT

Codi XGL

Punts

1940001189

19/Y/267649

95

1940008136
1940008142
1940009889
1940009855
1940009892
1940004481
1940004471

19/Y/267597
19/Y/267603
19/Y/267578
19/Y/267579
19/Y/267581
19/Y/267634
19/Y/267636

95
95
95
95
95
95
95

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana

P0824800G

Jornades d'esport adaptat

P0825100A

Jornades d'esport adaptat

P0826000B

Jornades d'esport adaptat

Jornada d'equitació adaptada

1940000362

19/Y/267648

95

P0827000A

Jornades d'esport adaptat

P0827900B

Jornades d'esport adaptat

P0828400B

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de Torelló

P0828500I

Jornades d'esport adaptat

1940012915
1940009094
1940009088
1940008099
1940008515
1940008518

19/Y/267568
19/Y/267586
19/Y/267589
19/Y/267599
19/Y/267598
19/Y/267601

95
90
90
95
95
95

Ajuntament de Vic

P0829900J

Jornades d'esport adaptat

Jornada de vela adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
(19159)
Jornada de vela adaptada (19159)
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de senderisme adaptat

1940007775

19/Y/267605

95

1940007783
1940007579
1940007555
1940007520
1940002780
1940002776
1940002779

19/Y/267609
19/Y/267607
19/Y/267608
19/Y/267610
19/Y/267642
19/Y/267643
19/Y/267647

95
95
95
95
90
90
90

Jornada d'equitació adaptada

1940007802

19/Y/267602

95

Jornada d'equitació adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada
Jornada de senderisme adaptat
Jornada de vela adaptada

1940009288
1940009284
1940009282
1940001406
1940001410

19/Y/267590
19/Y/267591
19/Y/267592
19/Y/267650
19/Y/267653

95
95
95
95
95

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de
Terrassa
Ajuntament de Tordera

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú

P0830800I

Jornades d'esport adaptat

P0821300A

Jornades d'esport adaptat

P0807600B

Jornades d'esport adaptat

P0810100H

Jornades d'esport adaptat

Ajuntament de
Vilassar de Dalt
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat
Ajuntament d'Igualada
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Ens
Consell Comarcal del
Berguedà
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Valldoreix

NIF

Recurs

P0800015J

Jornades d'esport adaptat

P0800003F

Jornades d'esport adaptat

Actuació
Jornada d'equitació adaptada
El Berguedà accessible a l'equitació
El Berguedà accessible a la vela
Jornada de senderisme adaptat
Jornada d'equitació adaptada
Jornada de vela adaptada

Núm. Registre
PMT
1940001404
1940008153
1940008155
1940005380
1940005387
1940004502

Codi XGL

Punts

19/Y/267654
19/Y/267595
19/Y/267596
19/Y/267624
19/Y/267625
19/Y/267620

95
95
95
90
90
90
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Tercer.- ESTABLIR que, atès que en les sol·licituds s’han definit l’abast i les
condicions de transferència dels recursos per part de la Diputació, i la concessió es
correspon íntegrament amb les sol·licituds, aquests es consideren acceptats
implícitament pels ens destinataris, amb la qual cosa la Diputació pot procedir a
l’adopció dels actes corresponents per dur a terme l’execució de les actuacions.
L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la concessió i les
condicions de la seva execució.
Quart.- DISPOSAR els següents règims de les actuacions:
A. Per als recursos consistents en la prestació de serveis i activitats (Jornades
d’esport adaptat)
1. La Diputació executarà l’assistència com a màxim el 31 de desembre de 2019.
2. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
B. Per als recursos consistents en la redacció de plans, projectes i informes
(Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius, estudis de seguretat
d’esdeveniments i activitats esportives i estudis econòmics d’esdeveniments
esportius):
1. La vigència de les actuacions es vincula als terminis d’execució i lliurament dels
treballs objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels
tres mesos següents a la seva entrega per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a les
actuacions.
4. Els ens destinataris han de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, els treballs s’han d’entendre recepcionats tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
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Cinquè.- ESTABLIR que l’import dels recursos concedits vindrà determinat per
l’import de l’adjudicació de la contractació que hi tenen associada i en tot cas per
l’import de la seva liquidació.
Sisè.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per menor valoració:
Ens
Ajuntament de
Fonollosa
Ajuntament de
Les Masies de
Voltregà
Ajuntament de
Sant Llorenç
Savall
Ajuntament de
Sitges

NIF
P0808300H
P0811600F
P0822100D
P0827000A

Recurs
Aprofitament turístic
dels esdeveniments
esportius
Aprofitament turístic
dels esdeveniments
esportius
Aprofitament turístic
dels esdeveniments
esportius
Aprofitament turístic
dels esdeveniments
esportius

Núm.
Registre
PMT

Actuació

Puntuació

Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius
al municipi de Fonollosa

1940013574

60

Cronoescalada UP-XIC

1940011524

60

Aprofitament turístic dels
esdeveniments esportius

1940010519

60

Triatló de Sitges

1940013077

60

Setè.- DESESTIMAR les sol·licituds següents per incompliment de requisits:
Ens

Ajuntament de
Fonollosa

Ajuntament de la
Roca del Vallès
Ajuntament de
Santa Maria de
Martorelles

NIF

P0808300H

P0818000B

P0825600J

Recurs
Aprofitament
turístic dels
esdeveniments
esportius
Estudis de
seguretat
d’esdeveniments i
activitats esportives
Aprofitament
turístic dels
esdeveniments
esportius

Núm.
Registre
PMT

Requisit
incomplert

Xamal Race

1940014305

No haver obtingut
la puntuació
mínima de 50 punts
per accedir al
recurs

Baixada de
carretons

1940009403

L’activitat no és
objecte del recurs

1940013790

No haver obtingut
la puntuació
mínima de 50 punts
per accedir al
recurs

Actuació

Aprofitament
turístic dels
esdeveniments
esportius

Vuitè-. DECLARAR el desistiment de la següent sol·licitud i procedir, en
conseqüència, al seu arxiu:
Ens
Ajuntament de
Sant Cugat del
Vallès

NIF
P0820400J

Recurs
Aprofitament
turístic dels
esdeveniments
esportius

Actuació

Núm. registre
PMT

Tipus de
desistiment

World Roller Games
2019

1940003608

Exprés

Novè.- PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a
sistema nacional de publicitat de subvencions.
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Desè.- DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport
local”, derivat del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5638).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i
Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre de
2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’article 4 del règim del Catàleg, els recursos que la Diputació ofereix
als ens destinataris poden ser de tipus tècnic, econòmic o material. Els recursos
econòmics poden ser, al seu torn, ajuts econòmics i fons de prestació, essent
aquests últims transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i
estructures de gestió local. Els fons de prestació han de tenir una descripció
motivada de l’objectiu i de les actuacions locals objecte de finançament, així com
dels criteris de distribució que s’utilitzen per a la determinació de les concessions, i
que han de ser objectius i unívocs, i han d’estar relacionats amb l’objecte finançat.
Aquests criteris poden ser de caràcter poblacional, territorial, socioeconòmic o de
gestió.
3. El règim del Catàleg també estableix els requisits per a la concessió i gestió dels
fons de prestació, destacant els següents:
a) Els fons de prestació es concedeixen pel procediment de concessió directa amb
concurrència (article 5.8.b).
b) Els fons no requereixen de sol·licitud (article 12.1).
c) L’acte de concessió és promogut pels centres gestors de la Diputació i elevat per
a la seva aprovació a la Junta de Govern per la presidència delegada
corresponent. Aquesta concessió ha de contenir, en tot cas, el sistema de
quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les
condicions de la seva execució (article 27).
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4. En sessió de la Junta de Govern d’11 d’abril de 2019, s’ha aprovat la inclusió del
fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local” en el Catàleg de la
Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. Aquest nou recurs consisteix en donar
suport tant a l’oferta d’activitats fisicoesportives com a l’estructura de personal
necessària per desenvolupar-les tant a l’espai públic (al medi natural i urbà), com a
les instal·lacions esportives convencionals. El recurs es circumscriu a les
actuacions que s’executin durant l’any 2019. Els seus destinataris són els
ajuntaments, els consells comarcals i les entitats municipals descentralitzades de la
província.
5. Un cop aprovada la inclusió d’aquest fons en el Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019, es procedeix a tramitar l’aprovació de les concessions que
se’n deriven, d’acord amb l’article 27.1 del règim del Catàleg.
6. En l’informe emès per aquesta Gerència en data 11 d’abril de 2019, s’ha deixat
constància del sistema de quantificació de la participació de cada ens en els
recursos del fons que es fonamenta en un criteri objectiu i unívoc de caràcter
poblacional, aplicat de manera que s’atorgui a cada ens local un mínim d’assignació
i establint-se també un topall màxim.
7. L’article 3.4. del règim del catàleg estableix que per calcular la població s’ha de
considerar la que correspon al padró vigent amb efectes en la data d’inici de
vigència del Catàleg, d’acord amb la normativa per la qual es declaren oficials les
xifres de població resultants de la revisió del padró municipal a una data
determinada. Per això s’han emprat les xifres de població del Padró municipal
referides a l’1 de gener de 2018, que van ser aprovades pel Ministeri d’Economia,
Indústria i Competitivitat i declarades oficials mitjançant el Reial Decret 1458/2018,
de 14 de desembre.
En concret, aquest sistema de quantificació és el següent:
a) El fons es distribueix exclusivament atenent a criteris poblacionals, calculant una
aportació per habitant. Aquesta aportació per habitant és el resultat de dividir la
quantia total prevista pel fons entre la població total dels ens locals beneficiaris,
aplicant els límits del punt c).
b) El valor de l’aportació per habitant és de 0,1128918 €.
c) S’estableix un import mínim per ens local de 500 € i un import màxim de 2.500 €,
independent de la població de l’ens local.
d) L’import de l’ajut resulta de la multiplicació de l’aportació per habitant per la
població de cada ens local, aplicant-se alhora els imports mínims i màxims d’ajut.
8. La quantia total amb què es dota el fons és de tres-cents trenta-quatre mil euros
(334.000,00 €).
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Fonaments de dret
1. Vist l’apartat 7.2.d) de la Refosa núm.1/2018, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm.
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, i per
Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018,
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar els recursos
consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de serveis i el seu règim.
2. Vist l’apartat 7.3.a) de l’esmentada Refosa núm.1/2018, que atribueix a les
vicepresidències i presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la
Junta de Govern l'aprovació dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR les concessions següents, en el marc del fons de prestació
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, del Catàleg de la Xarxa de Governs
Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema de quantificació de la participació de
cada ens en els recursos del fons especificat en la part expositiva del present
dictamen:
Ens local
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola
Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat

NIF

Codi XGL

P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800600I
P0800700G
P0800800E
P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H

19/Y/273723
19/Y/273722
19/Y/273721
19/Y/273720
19/Y/273719
19/Y/273718
19/Y/273717
19/Y/273716
19/Y/273715
19/Y/273714
19/Y/273713
19/Y/273712
19/Y/273711
19/Y/273710
19/Y/273709
19/Y/273708
19/Y/273707
19/Y/273706
19/Y/273705
19/Y/273704
19/Y/273703

Assignació
2019
1.392,41 €
500,00 €
500,00 €
1.102,28 €
500,00 €
1.753,55 €
997,74 €
500,00 €
1.388,00 €
637,61 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
1.514,67 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
785,84 €
500,00 €

Operació
Posició
comptable
1903001611
127
1903001611
126
1903001611
125
1903001611
124
1903001611
123
1903001611
122
1903001611
121
1903001611
120
1903001611
119
1903001611
118
1903001611
117
1903001611
116
1903001611
115
1903001611
114
1903001611
113
1903001611
112
1903001611
111
1903001611
110
1903001611
109
1903001611
108
1903001611
107
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Ens local
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug
Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons

NIF

Codi XGL

P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803600F
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E
P0804900I
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805700B

19/Y/273702
19/Y/273701
19/Y/273700
19/Y/273699
19/Y/273698
19/Y/273697
19/Y/273696
19/Y/273695
19/Y/273694
19/Y/273693
19/Y/273692
19/Y/273691
19/Y/273690
19/Y/273689
19/Y/273688
19/Y/273687
19/Y/273686
19/Y/273685
19/Y/273684
19/Y/273683
19/Y/273682
19/Y/273681
19/Y/273680
19/Y/273679
19/Y/273678
19/Y/273677
19/Y/273676
19/Y/273675
19/Y/273674
19/Y/273673
19/Y/273672
19/Y/273671
19/Y/273670
19/Y/273669

P0805900H

19/Y/273668

P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E

19/Y/273667
19/Y/273666
19/Y/273665
19/Y/273664
19/Y/273663
19/Y/273662
19/Y/273661
19/Y/273660
19/Y/273659
19/Y/273658
19/Y/273657
19/Y/273656
19/Y/273655
19/Y/273654

Assignació
2019
1.828,73 €
1.016,36 €
500,00 €
500,00 €
526,53 €
829,53 €
500,00 €
500,00 €
1.969,85 €
500,00 €
2.114,24 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.646,30 €
1.842,06 €
500,00 €
505,87 €
588,28 €
500,00 €
2.050,68 €
525,17 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
1.392,18 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €

Operació
Posició
comptable
1903001611
106
1903001611
105
1903001611
104
1903001611
103
1903001611
102
1903001611
101
1903001611
100
1903001611
99
1903001611
98
1903001611
97
1903001611
96
1903001611
95
1903001611
94
1903001611
93
1903001611
92
1903001611
91
1903001611
90
1903001611
89
1903001611
88
1903001611
87
1903001611
86
1903001611
85
1903001611
84
1903001611
83
1903001611
82
1903001611
81
1903001611
80
1903001611
79
1903001611
78
1903001611
77
1903001611
76
1903001611
75
1903001611
74
1903001611
73

500,00 € 1903001611
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
838,00 €
500,00 €
2.500,00 €
1.012,64 €
503,27 €
500,00 €
500,00 €

1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611

72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
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Assignació
2019
1.653,07 €
2.500,00 €
1.692,47 €
596,18 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
832,13 €
545,72 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.831,90 €
500,00 €
500,00 €
1.509,02 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.204,10 €
500,00 €
959,13 €
500,00 €

Operació
Posició
comptable
1903001611
57
1903001611
56
1903001611
55
1903001611
54
1903001611
53
1903001611
52
1903001611
51
1903001611
50
1903001611
49
1903001611
48
1903001611
47
1903001611
46
1903001611
45
1903001611
44
1903001611
43
1903001611
42
1903001611
41
1903001611
40
1903001611
39
1903001611
38
1903001611
37
1903001611
36
1903001611
35
1903001611
34
1903001611
33
1903001611
32
1903001611
31
1903001611
30
1903001611
29
1903001611
28
1903001611
27
1903001611
26
1903001611
25
1903001611
24
1903001611
23
1903001611
22

Ens local

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de Berguedà
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Franqueses del
Vallès
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Malla

P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808000D
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808900E
P0808600A
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809400E
P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810200F
P0808700I
P0809300G
P0810300D
P0810400B
P0814100D
P5831301F
P0816400F
P0816500C
P0817600J
P0818000B
P0828600G
P0800500A
P0802700E

19/Y/273653
19/Y/273652
19/Y/273651
19/Y/273650
19/Y/273649
19/Y/273648
19/Y/273647
19/Y/273646
19/Y/273645
19/Y/273644
19/Y/273643
19/Y/273642
19/Y/273641
19/Y/273640
19/Y/273639
19/Y/273638
19/Y/273637
19/Y/273636
19/Y/273635
19/Y/273634
19/Y/273633
19/Y/273632
19/Y/273631
19/Y/273630
19/Y/273629
19/Y/273628
19/Y/273627
19/Y/273626
19/Y/273625
19/Y/273624
19/Y/273623
19/Y/273622
19/Y/273621
19/Y/273620
19/Y/273619
19/Y/273618

P0808500C

19/Y/273617

2.231,65 € 1903001611

21

P0811500H
P0811600F
P0807700J
P0825400E
P0807800H
P0810000J
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811000I

19/Y/273616
19/Y/273615
19/Y/273614
19/Y/273613
19/Y/273612
19/Y/273611
19/Y/273610
19/Y/273609
19/Y/273608
19/Y/273607
19/Y/273606
19/Y/273605

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
1.705,91 €
731,54 €
1.110,63 €
500,00 €
2.081,61 €
500,00 €

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611
1903001611

Àrea de Presidència
Secretaria General

Assignació
2019
2.279,74 €
2.500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
541,20 €
975,50 €
1.048,88 €
2.500,00 €
500,00 €
698,80 €
2.500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.334,27 €
500,00 €
500,00 €
991,64 €
1.835,96 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
673,51 €
679,95 €
500,00 €
1.044,93 €

Operació
Posició
comptable
1903001611
8
1903001611
7
1903001611
6
1903001611
5
1903001611
4
1903001611
3
1903001611
2
1903001611
1
1903001607
100
1903001607
99
1903001607
98
1903001607
97
1903001607
96
1903001607
95
1903001607
94
1903001607
93
1903001607
92
1903001607
91
1903001607
90
1903001607
89
1903001607
88
1903001607
87
1903001607
86
1903001607
85
1903001607
84
1903001607
83
1903001607
82
1903001607
81
1903001607
80

Ens local

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió

P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F
P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I
P0813500F
P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0815300I
P0815400G

19/Y/273604
19/Y/273603
19/Y/273602
19/Y/273601
19/Y/273600
19/Y/273599
19/Y/273598
19/Y/273597
19/Y/273596
19/Y/273595
19/Y/273594
19/Y/273593
19/Y/273592
19/Y/273591
19/Y/273590
19/Y/273589
19/Y/273588
19/Y/273587
19/Y/273586
19/Y/273585
19/Y/273584
19/Y/273583
19/Y/273582
19/Y/273581
19/Y/273580
19/Y/273579
19/Y/273578
19/Y/273577
19/Y/273576

P0815500D

19/Y/273575

1.652,28 € 1903001607

79

P0815600B
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0816700I
P0817000C
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818400D

19/Y/273574
19/Y/273573
19/Y/273572
19/Y/273571
19/Y/273570
19/Y/273569
19/Y/273568
19/Y/273567
19/Y/273566
19/Y/273565
19/Y/273564
19/Y/273563
19/Y/273562
19/Y/273561
19/Y/273560
19/Y/273559
19/Y/273558
19/Y/273557
19/Y/273556

1.296,68 €
2.149,57 €
500,00 €
1.734,24 €
2.500,00 €
947,05 €
500,00 €
500,00 €
1.177,35 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
699,59 €
2.500,00 €
500,00 €

78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607

Àrea de Presidència
Secretaria General

Assignació
2019
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
749,15 €
2.500,00 €

Operació
Posició
comptable
1903001607
59
1903001607
58
1903001607
57
1903001607
56
1903001607
55
1903001607
54

Ens local

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca
Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del
Grau
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de
Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de
Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Martí Sarroca

P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A
P0819300E

19/Y/273555
19/Y/273554
19/Y/273553
19/Y/273552
19/Y/273551
19/Y/273550

P0819400C

19/Y/273549

500,00 € 1903001607

53

P0819500J

19/Y/273548

2.500,00 € 1903001607

52

P0819600H

19/Y/273547

1.227,92 € 1903001607

51

P0819700F

19/Y/273546

688,08 € 1903001607

50

P0819800D

19/Y/273545

500,00 € 1903001607

49

P0819900B
P0820000H
P0820200D
P0820100F

19/Y/273544
19/Y/273543
19/Y/273542
19/Y/273541

P0820300B

2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.004,28 €

1903001607
1903001607
1903001607
1903001607

48
47
46
45

19/Y/273540

500,00 € 1903001607

44

P0820400J

19/Y/273539

2.500,00 € 1903001607

43

P0820500G

19/Y/273538

500,00 € 1903001607

42

P0820600E

19/Y/273537

500,00 € 1903001607

41

P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0821100E

19/Y/273536
19/Y/273535
19/Y/273534
19/Y/273533

P0820800A

880,56 €
698,12 €
2.500,00 €
500,00 €

1903001607
1903001607
1903001607
1903001607

40
39
38
37

19/Y/273532

984,64 € 1903001607

36

P0821200C
P0821400I
P0819200G

19/Y/273531
19/Y/273530
19/Y/273529

970,08 € 1903001607
500,00 € 1903001607
500,00 € 1903001607

35
34
33

P0821500F

19/Y/273528

500,00 € 1903001607

32

P0822500E

19/Y/273527

1.221,49 € 1903001607

31

P0821600D

19/Y/273526

2.500,00 € 1903001607

30

P0831100C

19/Y/273525

500,00 € 1903001607

29

P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A

19/Y/273524
19/Y/273523
19/Y/273522
19/Y/273521
19/Y/273520
19/Y/273519
19/Y/273518
19/Y/273517

500,00 €
1.974,93 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607

28
27
26
25
24
23
22
21

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní
d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de
Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna

P0822800I
P0822900G
P0823100C

19/Y/273516
19/Y/273515
19/Y/273514

P0823200A

19/Y/273513

P0823300I
P0823400G
P0818800E
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D

19/Y/273512
19/Y/273511
19/Y/273510
19/Y/273509
19/Y/273508
19/Y/273507
19/Y/273506
19/Y/273505
19/Y/273504

P0824100B

Assignació
Operació
Posició
2019
comptable
500,00 € 1903001607
20
500,00 € 1903001607
19
2.500,00 € 1903001607
18
500,00 € 1903001607
500,00 €
500,00 €
500,00 €
584,55 €
500,00 €
500,00 €
2.250,95 €
500,00 €
1.452,47 €

17

1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607
1903001607

16
15
14
13
12
11
10
9
8

19/Y/273503

500,00 € 1903001607

7

P0809700H

19/Y/273502

500,00 € 1903001607

6

P0826200H

19/Y/273501

1.046,96 € 1903001607

5

P0826400D
P0826500A
P0826300F

19/Y/273500
19/Y/273499
19/Y/273498

719,35 € 1903001607
500,00 € 1903001607
2.500,00 € 1903001607

4
3
2

P0824300H

19/Y/273497

500,00 € 1903001607

1

P0824400F

19/Y/273496

923,34 € 1903001606

99

P0824500C

19/Y/273495

2.500,00 € 1903001606

98

P0824600A

19/Y/273494

500,00 € 1903001606

97

P0824700I

19/Y/273493

500,00 € 1903001606

96

P0824800G

19/Y/273492

811,92 € 1903001606

95

P0824900E

19/Y/273491

500,00 € 1903001606

94

P0825000C

19/Y/273490

1.114,69 € 1903001606

93

P0825100A

19/Y/273489

847,03 € 1903001606

92

P0825300G

19/Y/273488

500,00 € 1903001606

91

P0825600J

19/Y/273487

500,00 € 1903001606

90

P0825500B
P0825700H

19/Y/273486
19/Y/273485

500,00 € 1903001606
500,00 € 1903001606

89
88

P0825900D

19/Y/273484

1.052,72 € 1903001606

87

P0825800F

19/Y/273483

500,00 € 1903001606

86

P0826000B

19/Y/273482

2.500,00 € 1903001606

85

P0826100J

19/Y/273481

500,00 € 1903001606

84

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens local

NIF

Codi XGL

Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort

P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I
P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830700A
P0830400H
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E
P0830900G
P0802500I
P0802600G
P0811700D
P0815700J
P0816300H

19/Y/273480
19/Y/273479
19/Y/273478
19/Y/273477
19/Y/273476
19/Y/273475
19/Y/273474
19/Y/273473
19/Y/273472
19/Y/273471
19/Y/273470
19/Y/273469
19/Y/273468
19/Y/273467
19/Y/273466
19/Y/273465
19/Y/273464
19/Y/273463
19/Y/273462
19/Y/273461
19/Y/273460
19/Y/273459
19/Y/273458
19/Y/273457
19/Y/273456
19/Y/273455
19/Y/273454
19/Y/273453
19/Y/273452
19/Y/273451
19/Y/273450
19/Y/273449
19/Y/273448
19/Y/273447
19/Y/273446
19/Y/273445
19/Y/273444
19/Y/273443
19/Y/273442
19/Y/273441
19/Y/273440
19/Y/273439
19/Y/273438
19/Y/273437
19/Y/273436
19/Y/273435
19/Y/273434
19/Y/273433

P0818100J

19/Y/273432

Assignació
2019
850,30 €
1.011,17 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
665,50 €
500,00 €
500,00 €
723,86 €
500,00 €
500,00 €
712,57 €
2.500,00 €
983,17 €
917,92 €
1.912,05 €
1.599,90 €
500,00 €
500,00 €
671,14 €
732,22 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.679,49 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
844,43 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.395,46 €
602,73 €
2.500,00 €
1.017,49 €
2.344,09 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €

Operació
Posició
comptable
1903001606
83
1903001606
82
1903001606
81
1903001606
80
1903001606
79
1903001606
78
1903001606
77
1903001606
76
1903001606
75
1903001606
74
1903001606
73
1903001606
72
1903001606
71
1903001606
70
1903001606
69
1903001606
68
1903001606
67
1903001606
66
1903001606
65
1903001606
64
1903001606
63
1903001606
62
1903001606
61
1903001606
60
1903001606
59
1903001606
58
1903001606
57
1903001606
56
1903001606
55
1903001606
54
1903001606
53
1903001606
52
1903001606
51
1903001606
50
1903001606
49
1903001606
48
1903001606
47
1903001606
46
1903001606
45
1903001606
44
1903001606
43
1903001606
42
1903001606
41
1903001606
40
1903001606
39
1903001606
38
1903001606
37
1903001606
36

500,00 € 1903001606

35
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Ens local
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal de l'Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Moianès
Consell Comarcal del Vallès
Occidental
Consell Comarcal del Vallès Oriental
Consell Comarcal d'Osona
Entitat Municipal Descentralitzada de
Bellaterra
Entitat Municipal Descentralitzada de
Sant Martí de Torroella
Entitat Municipal Descentralitzada de
Sant Miquel de Balenyà
Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix

Assignació
2019
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.488,70 €
2.500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
1.516,36 €

Operació
Posició
comptable
1903001606
34
1903001606
33
1903001606
32
1903001606
31
1903001606
30
1903001606
29
1903001606
28
1903001606
27
1903001606
26
1903001606
25
1903001606
24
1903001606
23
1903001606
22
1903001606
21
1903001606
20
1903001606
19
1903001606
18
1903001606
17
1903001606
16
1903001606
15
1903001606
14
1903001606
13
1903001606
12
1903001606
11
1903001606
10
1903001606
9
1903001606
8

NIF

Codi XGL

P0816800G
P0816100B
P0816900E
P0807500D
P0807600B
P0810100H
P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0829000I
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800011H
P5800012F
P0800015J
P5800020I
P5800008D
P0800317J

19/Y/273431
19/Y/273430
19/Y/273429
19/Y/273428
19/Y/273427
19/Y/273426
19/Y/273425
19/Y/273424
19/Y/273423
19/Y/273422
19/Y/273421
19/Y/273420
19/Y/273419
19/Y/273418
19/Y/273417
19/Y/273416
19/Y/273415
19/Y/273414
19/Y/273413
19/Y/273412
19/Y/273411
19/Y/273410
19/Y/273409
19/Y/273408
19/Y/273407
19/Y/273406
19/Y/273405

P5800007F

19/Y/273404

2.500,00 € 1903001606

7

P5800010J
P5800015I

19/Y/273403
19/Y/273402

2.500,00 € 1903001606
2.500,00 € 1903001606

6
5

P0800249E

19/Y/273401

500,00 € 1903001606

4

P0800043B

19/Y/273400

500,00 € 1903001606

3

P0800314G

19/Y/273399

500,00 € 1903001606

2

P0800003F

19/Y/273398

920,18 € 1903001606

1

Segon. DISPOSAR la despesa total de tres-cents trenta-tres mil nou-cents norantanou euros i noranta-cinc cèntims (333.999,95€) a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries del pressupost de l’any 2019:
Aplicació pressupostària
G/40400/34100/46280
G/40400/34100/46580
G/40400/34100/46880

Crèdit disposat
302.563,41 €
29.016,36 €
2.420,18 €
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Tercer. DISPOSAR les següents condicions d’execució del fons de prestació aprovat
a l’acord primer del present dictamen:
1. Acceptació
1.1. Els ens destinataris disposen fins el 30 de setembre de 2019 per presentar
l’acceptació expressa de la concessió. El pagament avançat s’ha de realitzar
quan els ens presentin la referida acceptació. Cas de no presentar-la en el
termini establert, la concessió s’entén acceptada tàcitament, però s’ha de
pagar prèvia justificació de despeses.
1.2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els
termes de la concessió i les condicions de la seva execució.
1.3. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament.
1.4. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens
locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT).
1.5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació d’acceptacions.
2. Execució i justificació
2.1. El termini d’execució és entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre 2019,
i el de justificació entre l’1 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
2.2. Per aquest recurs els ens destinataris no han de presentar cap memòria
tècnica ni formulari associat.
2.3. La despesa elegible és la corresponent als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de
despeses dels ens destinataris.
2.4. Els destinataris han de tramitar electrònicament la justificació de despeses. A
aquest efecte, s’ha d’annexar al tràmit el model normalitzat, d’acord amb la
modalitat d’execució.
2.5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor o de secretari-interventor, així
com els signataris per delegació d’aquests, tenen les funcions de signatura i
presentació de justificacions.
2.6. La justificació de les concessions d’import igual o inferior a 2.000,00 €
consisteix, d’acord amb el model normalitzat, en una acreditació de les
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despeses realitzades pel seu muntant global, agrupades per tipologies de
despesa.
2.7. Quan les despeses que es justifiquin no s’imputin a l’ajut en la seva totalitat,
cal especificar el percentatge d’imputació.
2.8. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la
Diputació de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o
davant d’altres administracions públiques.
2.9. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar
datades d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de
facturació, i es referiran, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període
d'execució establert.
2.10. En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització
d’un pagament a l’ens destinatari inferior a l’import concedit, el centre gestor
de la Diputació ho ha de comunicar a l’ens, per tal que aquest pugui prendre’n
coneixement.
2.11. L'import de l'ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de
l'activitat subvencionada. En cas que s'ultrapassi, la Diputació reduirà l'ajut i,
si escau, sol·licitarà el reintegrament de l'import que correspongui.
2.12. Es poden justificar despeses indirectes fins al 5 per cent de les despeses
directes imputades.
2.13. Els ajuts són compatibles amb altres finançaments provinents de la Diputació
de Barcelona i d’altres administracions.
2.14. Els ens instrumentals de l’ens destinatari o que integren el seu sector públic
poden executar i aprovar les despeses de les actuacions aprovades. Aquesta
possibilitat queda condicionada a l’acreditació que l’executor sigui un ens
instrumental de l’ens destinatari o que integri el seu sector públic.
2.15.L’ens destinatari pot encarregar l’execució i aprovació de les despeses de les
actuacions aprovades en altres ens que tinguin la consideració de destinataris
d’acord amb la normativa reguladora del Pla. Aquesta possibilitat queda
condicionada a l’acreditació del referit encàrrec, amb indicació de l’òrgan i la
data de la seva aprovació.
2.16. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar
com s’indica a continuació:
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a) L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de
justificació de despeses per l’import total de l’ajut.
b) En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada
ens executor.
c) L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari.
2.17. Per determinar l’ens principal d’un ens participat s’ha de considerar qui ostenti
la majoria de drets de vot o, en cas d’igualtat, la majoria del finançament.
2.18. Sense perjudici de la modalitat d’execució, la justificació de les despeses
correspon, en tot cas, a l’ens destinatari.
2.19. En el tràmit de justificació de despeses, quan se sol·licita un pagament, es fa
la tramesa al Registre de Factures de la Diputació en el moment en què el
centre gestor verifica la documentació.
2.20. Quan hi hagi difusió pública, el destinatari ha de preveure la presència de la
marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial. Per a la correcta
aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes disponibles a la
Seu Electrònica de la Diputació.
3. Pagament
3.1. S’avança el pagament del 80% de l’ajut per permetre l’execució immediata de
les actuacions. La finalitat del pagament avançat és posar a disposició dels
ens locals part de l’ajut atorgar, afavorint l’execució de l’actuació fins del
període establert. El pagament avançat facilita als ens locals destinataris
disposar dels recursos materials i humans necessaris per a la realització de
les activitats.
3.2. L’import restant es paga prèvia presentació de la justificació de les despeses
de l’actuació.
4. Renúncia
Amb la justificació final de l’actuació, l’ens destinatari, quan no justifiqui la totalitat
de l’import concedit, ha de renunciar a la part de l’ajut pendent de justificar, per tal
que la Diputació de Barcelona procedeixi a l’acceptació de la renúncia.
5. Audiència i tancament
5.1. En el termini màxim d’un mes des del venciment del termini de justificació,
s’ha de requerir als ens destinataris per a què en el termini improrrogable de
quinze dies hàbils presentin les justificacions pendents, amb l'advertiment
que, de no fer-ho, s’iniciarà el procediment per a la revocació de l'ajut.
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5.2. Si, durant el termini de requeriment esmentat en el punt anterior, es presenten
justificacions que s’han de subsanar, el termini de què disposa l’ens per a ferho és de deu dies hàbils, des de l’endemà de l’accés a la notificació
electrònica.
5.3. Un cop transcorregut el termini de requeriment, en el termini màxim d’un mes,
s’ha de promoure la liquidació provisional, tot habilitant un termini d’audiència
de quinze dies hàbils des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent.
5.4. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de promoure la liquidació definitiva i
la revocació dels ajuts no justificats.
5.5. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini
màxim de deu dies hàbils des de l’aprovació.
5.6. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’ha
de sol·licitar el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats,
sense perjudici que, si escau, i en cas d’existir quanties pendents de
pagament per part de la Diputació a favor de l’ens beneficiari, s’efectuï la
compensació.
Quart. NOTIFICAR els acords anteriors als ens destinataris.
Cinquè. COMUNICAR les concessions aprovades en el present dictamen a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre
coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
aprovada pel Consorci en data 24 de juliol de 2018, la qual ha estat ratificada
posteriorment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb efectes 31 de
desembre de 2018 i, que determina la cessió global d’actius i passius i, en
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a
favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental (exp. núm. 2016/0006297).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, amb l’abstenció de la
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 26
d’abril de 2018 (Registre d’acords 191/18) va acordar fixar l’aportació corresponent
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a l’any 2018, en la quantia de cent quaranta-sis mil sis-cents dinou euros
(146.619,00€) per fer front a les obligacions derivades del Contracte Programa
formalitzat en data 21 de setembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci de Turisme del Vallès Occidental, de vigència fins el 31 de desembre de
2019.
2. La Diputació de Barcelona va rebre per mitjà de la plataforma electrònica EACAT,
en data 29 de gener de 2019, la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès
Occidental per a la tramitació del canvi d’entitat pel que fa als ajuts atorgats al
Consorci de Turisme del Vallès Occidental com a conseqüència de la dissolució
aprovada pel consorci en data 24 de juliol de 2018 i ratificada pel Consell Comarcal,
amb efectes des del 31 de desembre de 2018, i que implica la cessió global d’actius
i passius i, en general, la reversió de tots els béns, els drets i obligacions del
Consorci en favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3. Aquesta dissolució afecta al Contracte Programa formalitzat en data 21/09/2016
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, de
vigència fins el 31 de desembre de 2019.(Expedient: 2016/0006297)
Pel que s’ha exposat, l’Oficina Tècnica de Turisme proposa prendre coneixement de la
citada dissolució per tal de regularitzar les quanties que resten pendents de l’aportació
de l’any 2018 al Contracte Programa abans esmentat.
Fonaments de dret
El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per
adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer,
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018) i modificada per Decret núm. 9069/18, de
data 13 de setembre de 2018 (publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), I per
Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018,
que atribueix a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per
un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental aprovada pel consorci en data 24 de juliol de 2018 la qual ha estat
ratificada posteriorment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb efectes 31 de
desembre de 2018 i que determina la cessió global d’actius i passius i, en general, la
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reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor del Consell
Comarcal del Vallès Occidental.
Segon. DONAR DE BAIXA l’operació comptable 1803001439 per un import global de
vint-i-vuit mil nou-cents quaranta-nou euros (28.949,00 €), incorporat a romanent de
l’exercici 2019, dels quals 11.449,00 € de l’aplicació pressupostària
G/30201/43201/46700, amb núm. d’ajustament de valor negatiu 1903900235, i
17.500,00 € de l'aplicació pressupostària G/30202/43200/46700 amb núm.
d’ajustament de valor negatiu 1903900236.
Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa per un import de vint-i-vuit mil noucents quaranta-nou euros (28.949,00 €), dels quals 11.449,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/30201/43201/46500 i 17.500,00€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària G/30202/43200/46501 del pressupost de l’exercici 2019, a favor del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb NIF P5800007F, per fer front a les
obligacions del Contracte Programa formalitzat en data 21/09/2016 amb vigència fins
el 31 de desembre de 2019. (Expedient: 2016/0006297)
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental i
al Consorci de Turisme del Vallès Occidental.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

