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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 9 DE MAIG DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 9 de maig de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix a 
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència 
accidental de la vicepresidenta segona, senyora Laura Martínez i Portell (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), vicepresidenta cinquena 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que 
s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), senyora Teresa 
Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan Carles García i Cañizares (CiU), Valentí 
Junyent i Torras (CiU), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol 
(ERC-AM) i Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM) i els diputats amb veu però sense vot 
següents: senyors Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo 
(CUP-PA). 
 
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 president, senyor Marc Castells i Berzosa (CIU), el 
vicepresident primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), la diputada i els 
diputats senyora Sonia Recasens i Alsina (CiU) i senyors Isaac Albert i Agut (ERC-
AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) i Antoni García i Acero (ERC-AM) i les 
diputades i el diputat amb veu però sense vot, senyores Núria Marín i Martínez (PSC-
CP), i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa), i senyor Manuel Reyes López (PP). 
 
Oberta la sessió per la presidenta accidental, 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 25 d’abril de 2019. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Subdirecció d’Edificació 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, aprovar 

el Projecte complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, per import 
total de 879.739 € IVA inclòs; i d’altra banda, aprovar la corresponent modificació del 
contracte subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària COMSA 
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INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i COMSA, SAU, per import 
total de 481.306,82 € IVA exclòs (exp. núm. 2014/9799). 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 

concedir a vint-i-dos ajuntaments el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de 
banda ampla al territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes 
per a la realització de diverses actuacions, per import de 200.000 € i d’altra banda, 
desestimar dues sol·licituds, per valoració més baixa i manca de recursos, i altres 
cinc sol·licituds per incompliment de requisits, dins del marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2019/0008247). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte 
CEM Can Vidalet. FASE I”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0007975). 

 
5. MONTMELÓ.- 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 Montmeló, 
per a finançar l’actuació local “Instal·lació grades retràctils sala polivalent”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008026). 

 
6. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 103.000 €, a l’Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Mobiliari comissaria i 
vestidors piscina coberta”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 
2019/0008363). 

 
7. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 72.000 €, a l’Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Asfaltat de carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008364). 

 
8. PERAFITA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Perafita, per 
a finançar l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008300). 
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9. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- 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 Sant Cugat del Vallès, per a finançar l’actuació local “2018/2/N03/1 
Subministraments arbrat viari”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2019/0008161). 

 
10. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l’actuació local “Travessera Sant Pau”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008195). 

 
11. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- 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 Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Reh. i 
ampliació del pavelló esportiu. Fase II”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0007994). 

 
12. VILASSAR DE MAR.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l’actuació local “Obres menors pressupost 
inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0008031). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
13. BEGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 30.048,30 €, a l'Ajuntament de Begues, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008799). 

 
14. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 33.225,89 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0008374). 

 
15. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 16.844,37 €, a l'Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 
(exp. núm. 2019/0005730). 

 
16. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 353.557,28 €, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
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del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007530). 

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

concedir una subvenció, per import de 41.451,16 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007753). 

 
18. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 86.345,69 €, a l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0007459). 

 
19. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 28.494,08 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0008030). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la minuta d’addenda 

al conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona, en 
data 25 d’abril de 2007, relativa a l’ampliació de la durada de les cessions d’ús 
gratuïts, i per diferents títols jurídics, de diversos edificis i espais, propietat de la 
Diputació de Barcelona a favor de la Universitat de Barcelona (exp. núm. 
2007/3101). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar, per 

menor valoració, les sol·licituds del recurs tècnic referents a la "Promoció de 
l’autonomia personal en l'àmbit de la salut mental i les discapacitats", mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, dins del marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0007003). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, el 

reconeixement del crèdit d’una despesa per import d’11.985,50 €, a favor de 
l’Associació Entrepobles; i d’altra banda, aprovar l’autorització i disposició de la 
despesa d’11.985,50 €, amb la finalitat de fer front al segon i darrer pagament a 
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favor de l’Associació Entrepobles de la subvenció, atorgada, en el marc de la 
convocatòria 201620165120008393, amb la finalitat de finançar l’execució del 
projecte “Defensar a qui defensa. Una ciutadania activa i articulada per a la 
defensa dels Drets Humans amb visió de gènere” (exp. núm. 2016/5973). 

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

liquidació econòmica i declarar l’extinció del conveni de col·laboració formalitzat 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón 
per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en 
materia de liderazgo local” signat en data 22 de maig de 2015 i posteriorment 
modificat per addendes de data 7 de juny de 2016 i 27 de gener de 2017, davant 
la impossibilitat de constituir la Comissió de Seguiment per l’elaboració de l’acta 
de verificació dels compromisos de les parts. (exp. núm. 2015/3514). 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria que inclou les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa, amb concurrència, 
destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018 (exp. núm. 2019/7933).   

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2017-
2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels 
alumnes d’aquelles llars d’infants, per un import d’1.440.000 € (exp. núm. 
2019/945). 

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

general per a l’adhesió a la Xarxa de centres educatius de titularitat municipal 
d’ensenyament reglat, així com el model de sol·licitud d’adhesió (exp. núm. 
2019/7124). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019.- Per la 
presidenta accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 25 d’abril de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o esmena i, 
no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
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La presidenta accidental, senyora Martínez (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta 
cinquena, senyora Parlon (PSC-CP), qui manifesta que vota a favor dels punts 3, 22, 
24, 25 i 26, abstenint-se en la resta. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Subdirecció d’Edificació 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
aprovar el Projecte complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, per 
import total de 879.739 € IVA inclòs; i d’altra banda, aprovar la corresponent 
modificació del contracte subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’empresa 
adjudicatària COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i 
COMSA, SAU, per import total de 481.306,82 € IVA exclòs (exp. núm. 2014/9799).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat de la 
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. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 

desembre de 2016 (ref. registre A 677/16), es va adjudicar a la proposta d’UTE 
formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, amb NIF B64381072 i COMSA, SAU, amb NIF 
A08031098, l’execució de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial” (P14UI1578), per un import de quatre milions noranta-dos mil vint-i-
un euros amb cinquanta-dos cèntims (4.092.021,52 €), IVA exclòs, més vuit-
cents cinquanta-nou mil tres-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-dos 
cèntims (859.324,52 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total de 
quatre milions nou-cents cinquanta-un mil tres-cents quaranta-sis euros 
amb quatre cèntims (4.951.346,04 €) IVA inclòs, i amb un termini d’execució de 
vint-i-quatre (24) mesos. 

 
2. La proposta d’UTE formada per les empreses COMSA INSTALACIONES Y 

SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i COMSA, SAU va dipositar a la Tresoreria de 
la Diputació de Barcelona la garantia definitiva per import de dos-cents quatre mil 
sis-cents un euros amb vuit cèntims (204.601,08 €), equivalent al 5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs, constituïda de la manera següent: 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de 

vuitanta-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims 
(81.840,43 €), dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

INDUSTRIALES, SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm. 
1000208156). 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA per import de 

cent vint-i-dos mil set-cents seixanta euros amb seixanta-cinc cèntims 
(122.760,65 €), dipositat per l’empresa COMSA, SAU, en data 7 de novembre 
de 2016 (assentament núm. 1000208127). 
 

3. En data 13 de gener de 2017, es va formalitzar la inscripció en el Registre 
especial d’unions temporals d’empreses, de la constitució de la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, segons escriptura autoritzada en data 9 de novembre 
de 2016, amb número de protocol 1331, pel senyor Luis F. Pazos Pezzi, Notari de 
l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya i degudament validada per aquesta 
Diputació. 

 
4. En data 13 de febrer de 2017, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van 
formalitzar el contracte d’obres de referència. 

 
5. En data 8 de maig de 2017, es va formalitzar l’acta d’inici de les obres on es va 

acordar que el termini d’execució començaria a comptar al dia següent de la seva 
signatura, per la qual cosa el termini d’execució finalitzarà el 8 de maig de 2019. 

 
6. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 11 

d’octubre de 2018 (ref. registre A 453/18), es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 de les obres del projecte de referència, que incloïa del PC1, 
per import de 17.666,19 €, al PC17, per import de 29.225,92 €, d’acord amb 
l’informe de la direcció de l’obra, de data 12 de setembre de 2018, així com la 
modificació del contracte signat en data 8 de maig de 2017, en el sentit següent: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus 

contradictoris núm. 1, que inclou del PC1 al PC17. 
 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitanta-nou 

euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual cosa el 
preu total del contracte seria de quatre milions quatre-cents vuit mil vuit-cents 
onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, més nou-cents 
vint-i-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-quatre cèntims 
(925.850,34 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost total de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

cinc milions tres-cents trenta-quatre mil sis-cents seixanta-un euros amb 
quaranta-nou cèntims (5.334.661,49 €), IVA inclòs. 
 

7. La Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, va constituir la garantia definitiva 
complementària per import de quinze mil vuit-cents trenta-nou euros amb 
quaranta-vuit cèntims (15.839,48  €), equivalent al 5% de l’import de l’increment 
del preu del contracte, IVA exclòs, de la manera següent: 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de nou mil 

cinc-cents tres euros amb seixanta-nou cèntims (9.503,69 €), dipositat a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, segons 
rebut acreditatiu de data 26 d’octubre de 2018 (assentament núm. 
1000222444). 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de sis mil tres-

cents trenta-cinc euros amb setanta-nou cèntims (6.335,79 €), dipositat a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut 
acreditatiu de data 26 d’octubre de 2018 (assentament núm. 1000222450). 
 

8. En data 9 de novembre de 2018, la Unió temporal d’empreses denominada 
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, 
van formalitzar el contracte modificat de les obres de referència. 

 
9. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 14 de març 

de 2019 (ref. registre A 90/19), es va aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 
de les obres de referència, que incloïa des del PC18, per import de 10.179,16 €, al 
PC55, per import de 5.003,17 €, d’acord amb l’informe de la direcció de l’obra, de 
data 4 de març de 2019, així com la modificació del contracte signat en data 8 de 
maig de 2017 i modificat en data 9 de novembre de 2018, en el sentit següent: 

 
- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 

contradictoris núm. 2, que inclou del PC18 al PC55. 
 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents quaranta-cinc mil 

nou-cents quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims (245.945,75  €), IVA 
exclòs, per la qual cosa el preu total del contracte serà de quatre milions sis-
cents cinquanta-quatre mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta 
cèntims (4.654.756,90 €), IVA exclòs, més nou-cents setanta-set mil quatre-
cents noranta-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (977.498,95 €), en 
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concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost total de cinc milions sis-
cents trenta-dos mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (5.632.255,85 €), IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 8 de setembre de 2019. 

 
10. La Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” I “COMSA 

INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, va constituir la garantia definitiva 
complementària per import de dotze mil dos-cents noranta-set euros amb vint-i-
nou cèntims (12.297,29 €), equivalent al 5% de l’import de l’increment del preu del 
contracte, IVA exclòs, de la manera següent: 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de set mil 

tres-cents setanta-vuit euros amb trenta-set cèntims (7.378,37 €), dipositat 
a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, SAU, 
segons rebut acreditatiu de data 9 d’abril de 2019 (assentament núm. 
1000074940). 

 
- Mitjançant aval de l’entitat BANCO SANTANDER, SA per import de quatre mil 

nou-cents divuit euros amb noranta-dos cèntims (4.918,92 €), dipositat a la 
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut 
acreditatiu de data 9 d’abril de 2019 (assentament núm. 1000074908). 
 

11. En data 16 d’abril de 2019, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 
SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van 
formalitzar el contracte modificat de les obres de referència. 

 
12. En data 29 d’abril de 2019, els directors de l’obra han emès un informe amb el text 

literal següent: 
 

“INFORME TERCERA MODIFICACIÓ CONTRACTE del ‘Projecte executiu de la 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola 
Industrial’ expedient P14UI1578 adjudicat a la UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL  
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de desembre de 2016, es va 
adjudicar el contracte d’obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” a la unió 
temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL per un 
import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs. 
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El contracte establia un termini d’execució de vint i quatre (24) mesos a comptar des de la 
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja havia estat notificada 
l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista.  
 
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del 
projecte de referència. El termini d’execució començarà a comptar el mateix dia de la 
formalització de l’acta. 
 
Les obres objecte del present contracte, consisteixen en la reforma de l’edifici Paranimf, 
dotant-lo de nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els 
equipaments tècnics que la facin funcionar com un equipament versàtil que per la seva 
singularitat i morfologia podrà utilitzar-se per múltiples i variats esdeveniments i que serà 
una peça clau de divulgació del municipi i el món local. 
 
En el decurs de les obres de referència han aparegut una sèrie de preus contradictoris que 
han justificat l’existència de dues actes de preus contradictoris per l’aprovació de nous preus 
contradictoris motivats per poder afrontar circumstàncies aprovades pel plec i 
circumstàncies no previstes al plec. Els nous preus no han suposat una alteració substancial 
de l’objecte i característiques del projecte original. 
 
La segona acta de preus contradictoris ha suposat una ampliació de termini d’execució fins 
el 8 de setembre de 2019. 
 
Independent a aquestes modificacions del projecte original han aparegut altres partides 
d’obra derivades de noves necessitats no previstes en el projecte inicial, les quals s’han 
inclòs en un projecte complementari. Aquestes obres complementàries són necessàries per 
tal que el Projecte inicial es pugui executar amb la finalitat per a la qual va ser redactat i 
suposen una millora substancial del mateix. 
 
Es proposa la modificació del present contracte atès que el canvi de contractista suposaria 
un inconvenient significatiu, tant tècnic com econòmic, pels següents motius: 
 
- Augment de les dificultats de coordinació pel fet de tenir simultàniament més d’un contractista 

principal a l’obra, tant pel que fa als aspectes de seguretat i salut, com a la pròpia execució de 
les partides. 

 
- Gran part de les feines que conformen el projecte complementari aprofiten o comparteixen 

elements d’obra ja executats, disposant l’equip tècnic de l’obra del coneixement complert 
d’aquests elements. Pel que fa al personal tècnic s’inclou el cap d’obra, l’encarregat tant 
d’obres com d’instal·lacions o el tècnic encarregat de realitzar les feines relacionades amb el 
programa BIM (eina de gestió gràfica).  

 
- Duplicitat dels medis auxiliars de que ja es disposa a l’obra com són infraestructures, 

màquines, eines i útils; tant pel que fa a la pròpia execució de les feines com a prevenció, 
seguretat, higiene i salut. 

 
Justificació de les obres complementàries 
 
La decisió final d’aprofitar la pòlissa existent de l’edifici 12 i ampliar la seva potència fins a 
les necessitats previstes en projecte, un cop consensuat amb la companyia elèctrica, ha 
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generat la necessitat d’incloure una nova CGP de 1600 A que substitueix l’existent i un 
quadre de comptatge (TMF-10) acord a la potencia contractada. Aquest canvi també ha fet 
necessari recuperar al projecte un grup electrogen de 110KvA per tal de millorar la seguretat 
de subministrament elèctric. (66.498,49 PEM) 
 
Per tal de garantir el subministrament elèctric als serveis considerats com a prioritaris, 
s’instal·laran dos SAIS. El primer d’ells s’utilitzarà per alimentar tots aquells elements que 
necessitin, donades les seves característiques, d’una corrent estabilitzada i amb una 
garantia de continuïtat dels treball. El segon s’utilitzarà pels circuïts amb endolls per xarxa 
informàtica de veu i dades. (20.889,08 € PEM) 
 
Per tal de proveir de connectivitat l’edifici del Paranimf amb els serveis informàtics de la 
Diputació de Barcelona, com ara equips de gestió a distància (BMS), sistemes contra 
incendis o sistemes de vídeo vigilància i anti intrusió, es fa precís fer una estesa de cable de 
fibra òptica entre el centre de processament de dades (CPD) situat a la planta baixa de 
l’Edifici del Rellotge i el propi Paranimf. Així mateix també s’instal·larà en paral·lel una 
mànega de telefonia per tal de proveir l’edifici d’aquest servei des del CPD. (9.801,39 € 
PEM) 
 
Donat que en el projecte inicial no es contemplava la instal·lació de seguretat anti intrusió, 
de vídeo vigilància i de control d’accessos s’ha optat per dotar l’edifici d’aquests serveis per 
tal d’augmentar la protecció tant patrimonial com als usuaris. (93.422,41 € PEM) 
 
Tot i que el projecte inclou tant la il·luminació arquitectural com espectacular, durant el 
transcurs de les obres s’ha decidit incorporar altres il·luminacions ornamentals que 
potencien certs espais de l’edifici. Les noves aportacions lumíniques són les següents: 
 
1.- Retro il·luminació del vitrall original del carrer Urgell, situat dintre de la sala de control de 
planta segona. Donat que aquest no tindrà presència des de l’interior de la sala es va decidir 
potenciar l’efecte lumínic del mateix cap a l’exterior, tot projectant la seva imatge cap al 
carrer Urgell. 
 
2.- Es substitueix part de la il·luminació espectacular de la platea per una il·luminació 
arquitectural dimmeritzable mitjançant 12 lluminàries fetes a mida que s’instal·laran en la 
part superior dels 12 pilars que envolten la sala, i que il·luminen la part perimetral de la 
platea. 
 
3.- Per tal de crear un efecte que realci l’entrada a l’edifici es planteja, a cada una de les 
dues escales que donen accés a la sala, instal·lar a l’ull de cada escala una làmpada 
ornamental penjada del sostre.  
 
(165.901,78 € PEM) 
 
Per tal de millorar el consum eficient i la telegestió de la climatització de l’edifici, s’ha optat 
per incorporar al sistema de climatització una instal·lació de regulació i control 
informatitzada mitjançant la tecnologia BMS (Building management system). Aquesta eina 
permet millorar tant el control de la climatització, com la integració d’altres instal·lacions com 
són els quadres elèctrics, el grup electrogen i demés instal·lacions. (80.992,04 € PEM) 
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Aquests nous preus subjectes a aprovació suposen un increment respecte del preu de 
contracte inicial d’11,81 %. 
 

D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:  
 

PEM projecte inicial 5.129.403,37 
  Import APC1 per causes previstes  257.496,27 € 5,02% 4,39% 

Import que es deixa d'executar                -32.241,53 € -0,63% 
 

Import APC1 per causes no previstes 361.720,60 € 7,05% 3,45% 
Import que es deixa d'executar   -184.845,78 € -3,60% 

 
Increment PEM APC1 402.129,56 € 

 
 Import APC2 per causes previstes  84.655,40 € 1,65% 1,12% 

Import que es deixa d'executar          -27.010,54 € -0,53% 
 Import APC2 per causes no previstes 554.390,68 € 10,81% 4,96% 

Import que es deixa d'executar -299.834,48€ -5,85% 
 Increment PEM APC2 312.201,06€ 

 
 Import Projecte Complementari 605.844,32 € 11,81% 11,81% 

Increment PEM Projecte Complementari 605.844,32 €   

       

PEM projecte + Increment APC1+APC2 
+ PEM projecte complementari 

6.449.578,31€ 

  13% Despeses Generals 838.445,18€ 
   6% Benefici Industrial 386.974,70€ 
  Estudi de Seguretat i Salut (projecte primitiu) 77.311,38 €   

 Import Estudi de Seguretat i salut 6.094,84€   

PRESSUPOST PROJECTE MODIFICAT + 
APC1 + APC2 ABANS IVA 

7.758.404,41€   

 Baixa adjudicació 0,3379999998 2.622.340,69€   
 

          
 

Import adjudicació modificat per Projecte 
Modificat + APC1 + APC2 abans IVA 

5.136.063,72€   
 

Import adjudicació projecte primitiu, abans 
IVA 

4.092.021,52 €   
 

Diferència entre import adjudicació 
modificat i import adjudicació projecte 
primitiu, abans IVA 

1.044.042,20€   
 

            
 

Diferència (increment APC1), abans IVA 316.789,63 €   
 

Diferència (increment APC2), abans IVA 245.945,75 €   
 Diferència (increment Projecte 

complementari), abans IVA 
481.306’82 € 

   
21%IVA 100.227,13 

 
  101.074,43 €   

 Increment Projecte 
complementari IVA inclòs   

582.381,25 € 
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Estimació de la variació del pressupost del projecte 
 
Aquest Projecte complementari, subjecte a aprovació, suposarà un increment del preu de 
contracte de 481.306,82 € més IVA al 21% per import de 101.074,43 €, resultant un total de 
cinc-cents vuitanta-dos mil tres-cents vuitanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (582.381,25) 
amb IVA. 
 
L’execució del Projecte complementari no altera les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i es considera estrictament indispensable per donar resposta a les causes 
objectives descrites anteriorment. 
 
Per a la realització d’aquests treballs, a criteri de la direcció de l’obra, no es proposa una 
variació del termini total de l’execució de les obres”.  

 
13. A l’informe transcrit, la direcció de l’obra manifesta que ha sorgit la necessitat de 

dur a terme unes obres complementàries per tal que el Projecte inicial pugui 
acomplir la finalitat per a la qual va ser redactat i que suposen una millora 
substancial del mateix. Així mateix, es posa de manifest que l’adjudicació 
d’aquestes obres addicionals a un altre contractista comportaria inconvenients 
significatius per raons tècniques, així com un augment substancial dels costos per 
a la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, cal destacar que l’àmbit d’obra del 
Projecte inicial i del Projecte complementari és el mateix i que la coexistència de 
dos contractistes comportaria dificultats de coordinació. A més, el contractista 
actual té un coneixement profund dels elements d’obra executats i pot aprofitar els 
mitjans auxiliars de l’obra principal per a les obres complementàries. 

 
14. Les obres addicionals que cal realitzar es troben contemplades al Projecte 

complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de 
l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, que ha estat redactat des 
del Servei de Projectes i Obres, amb un pressupost de set-cents vint-i-set mil 
quaranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (727.049,58 €), IVA exclòs, que 
més cent cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta euros amb quaranta-dos cèntims 
(152.680,42 €), en concepte del 21% d’IVA, resultat un pressupost total de vuit-
cents setanta-nou mil set-cents trenta-nou euros (879.739,00 €), IVA inclòs. 

 
15. Així dons, d’acord amb l’informe transcrit, resulta procedent l’aprovació del 

Projecte complementari i la modificació del contracte de referència, en el sentit 
d’incloure en el seu objecte el Projecte complementari, per tal de donar resposta a 
la necessitat de portar a terme les obres complementàries esmentades, que 
consisteixen bàsicament en meres instal·lacions complementàries relatives al 
subministrament elèctric, a la connectivitat de l’edifici, la instal·lació de seguretat 
antintrusió i sistemes d’il·luminació ornamental. 

 
16. Aquesta modificació respon a raons d’interès general, consistents en què les 

obres de rehabilitació de l’edifici Paranimf es puguin executar d’acord amb la 
finalitat per a la qual es van projectar. 
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17. Així mateix, d’acord amb l’informe transcrit, es verifica que concorren els requisits 

establerts a l’article 9.1 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública, atès que la modificació proposada suposa un 
increment de l’11,81%, del preu del contracte. 

 
18. La modificació contractual proposada suposa un increment en el preu del 

contracte per import de quatre-cents vuitanta-un mil tres-cents sis euros amb 
vuitanta-dos cèntims (481.306,82 €), IVA exclòs, més cent un mil setanta-quatre 
euros amb quaranta-tres cèntims (101.074,43 €), en concepte del 21% d’IVA, 
resultant un pressupost total de cinc-cents vuitanta-dos mil tres-cents vuitanta-un 
euros amb vint-i-cinc cèntims (582.381,25 €), IVA inclòs. 

 
19. L’increment de la despesa (IVA inclòs), per import de cinc-cents vuitanta-dos mil 

tres-cents vuitanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (582.381,25 €), anirà a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost corporatiu 
vigent, sotmès a que s’aprovi la modificació de crèdit corresponent. 

 
20. Per a l’execució dels nous preus, la direcció de l’obra considera que no és 

necessari ampliar el termini d’execució de les obres. 
 
21. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 

sentit d’augmentar-la en vint-i-quatre mil seixanta-cinc euros amb trenta-quatre 
cèntims (24.065,34 €), import equivalent al 5% de l’increment del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
22. El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut del Projecte 

complementari de referència. Per tal d’agilitar la tramitació, es considera 
convenient facultar al diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions 
amb la Ciutat de Barcelona per a la seva aprovació. 

 
Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el present contracte, en haver-
se adjudicat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei esmentada, es regeix 
pel text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 

2. L’article 171.b) del TRLCSP preveu que les obres complementàries s’adjudiquin 
per procediment negociat al contractista de l’obra principal, però en canvi la LCSP 
actual, en adaptar la nostra normativa a la Directiva 2014/24/UE, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, ha 
considerat l’aprovació d’obres complementàries com un supòsit de modificació 
contractual (article 205.2, lletra a) LCSP). 
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3. En haver finalitzat el 18 d’abril de 2016 període de transposició de les Directives 

comunitàries en matèria de contractació, sense que s’hagués produït l’adaptació 
de la normativa espanyola, aquestes directives eren d’aplicació directa en aquelles 
disposicions que tenien un contingut incondicional i eren prou clares i precises. 
Per tal d’evitar la inseguretat jurídica que comportava l’aplicació directa d’alguns 
preceptes de les directives no transposades, entre ells la regulació dels supòsits 
en què es pot utilitzar el procediment negociat, la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, que va ser convalidat per la Resolució 250/XI del Parlament 
de Catalunya (Decret Llei 3/2016). 

 
4. L’article 1.2 del Decret Llei 3/2016 estableix que el seu àmbit d’aplicació abasta 

els contractes del sector públic subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada 
que tramitin els ens locals de Catalunya. 

 
5. L’article 9 del Decret Llei 3/2016 estableix que “1. Els contractes es podran 

modificar quan sigui necessari realitzar prestacions addicionals que únicament 
pugui portar a terme el contractista per raons econòmiques o tècniques o perquè 
una nova adjudicació pugui generar inconvenients significatius o un augment 
substancial de costos per a l’Administració. En qualsevol cas, el límit màxim global 
d’una modificació per aquesta causa serà del 50% del valor inicial del contracte 
(...). 3. En qualsevol cas, les modificacions del contracte s’han d’ajustar al que 
estableixen les directives comunitàries”. 

 
6. L’article 210 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació ostenta la 

prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
plantegi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la 
seva resolució i determinar-ne els efectes. Aquestes prerrogatives s’exerciran 
seguint el procediment establert en l’article 211 del TRLCSP. 
 

7. L’article 219.1 del TRLCSP disposa que els contractes administratius només 
podran ser modificats per raons d’interès públic. 
 

8. L’article 99.3 del TRLCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva 
constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte. 

 
9. L’article 219.2 del TRLCSP disposa que les modificacions de contracte hauran de 

formalitzar-se segons l’establert a l’article 156 del mateix text legal. 
 

10. D’acord amb el que preveu l’article 37.6 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), disposa que 
per a les meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és 
suficient que l’òrgan competent aprovi la memòria i documentació tècnica suficient 
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per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que s’exigeixin, sense la 
necessitat de dur a terme el tràmit d’informació pública.  

 
11. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

secretària general de la Diputació de Barcelona ha d’emetre informe preceptiu en 
relació a la modificació del contracte proposada. 
 

12. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al 
Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb 
un valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros. 

 
13. No obstant això, el Ple 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 
disposen els apartats 3.1.a) i c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de 
juliol de 2018, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i 
per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
2018. 

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

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el Projecte complementari del “Projecte executiu de 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de 
l’Escola Industrial” (P14UI1578), amb un pressupost de set-cents vint-i-set mil 
quaranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (727.049,58 €), IVA exclòs, que 
més cent cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta euros amb quaranta-dos cèntims 
(152.680,42 €), en concepte del 21% d’IVA, resulta per un pressupost total de vuit-
cents setanta-nou mil set-cents trenta-nou euros (879.739,00 €), IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segon. APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres del “Projecte 
executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), formalitzat en data 13 de febrer de 
2017 i modificat en dates 9 de novembre de 2018 i 16 d’abril de 2019, entre la 
Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, 
SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, amb NIF U66889320, de conformitat 
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amb l’informe dels directors de l’obra, de data 29 d’abril de 2019, transcrit a la part 
expositiva del present dictamen, en el sentit següent: 
 
- Incloure en l’objecte del contracte l’execució de les obres del Projecte 

complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments 
de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”. 

 
- Incrementar el preu del contracte en un import de quatre-cents vuitanta-un mil 

tres-cents sis euros amb vuitanta-dos cèntims (481.306,82 €), IVA exclòs, per la 
qual cosa el preu total del contracte serà de cinc milions cent trenta-sis mil 
seixanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (5.136.063,72 €), IVA exclòs, més 
un milió setanta-vuit mil cinc-cents setanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims 
(1.078.573,38 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un preu total de sis milions 
dos-cents catorze mil sis-cents trenta-set euros amb deu cèntims 
(6.214.637,10 €), IVA inclòs. 

 
Tercer. ESTABLIR que la redacció de les clàusules del contracte de modificació serà 
la següent: 
 

“Primer.- La Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, ambdues entitats degudament 
representades pels sotasignats, formalitzen la segona modificació del contracte d’execució 
de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici 
del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), formalitzat en data 13 de 
febrer de 2017, i modificat en dates 9 de novembre de 2018 i 16 d’abril de 2019, en els 
termes següents: 

 
- Incloure en l’objecte del contracte l’execució de les obres del Projecte complementari del 

“Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf 
del Recinte de l’Escola Industrial”. 
 

- Incrementar el preu del contracte en un import de quatre-cents vuitanta-un mil tres-cents 
sis euros amb vuitanta-dos cèntims (481.306,82 €), IVA exclòs, per la qual cosa el preu 
total del contracte serà de cinc milions cent trenta-sis mil seixanta-tres euros amb 
setanta-dos cèntims (5.136.063,72 €), IVA exclòs, més un milió setanta-vuit mil cinc-
cents setanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims (1.078.573,38 €), en concepte del 21% 
d’IVA, resultant un preu total de sis milions dos-cents catorze mil sis-cents trenta-set 
euros amb deu cèntims (6.214.637,10 €), IVA inclòs. 
 

Segon.- Es modifica la clàusula segona, primer paràgraf, del contracte formalitzat, la qual 
queda redactada de la manera següent: 

 
‘Segon.- El pressupost d’execució de l’esmentat contracte es fixa en un import de cinc 
milions cent trenta-sis mil seixanta-tres euros amb setanta-dos cèntims 
(5.136.063,72 €), IVA exclòs, més un milió setanta-vuit mil cinc-cents setanta-tres 
euros amb trenta-vuit cèntims (1.078.573,38 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant 
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un preu total de sis milions dos-cents catorze mil sis-cents trenta-set euros amb 
deu cèntims (6.214.637,10 €), IVA inclòs”. 

 
Quart. REAJUSTAR la despesa derivada del contracte de referència, en el sentit 
d’incrementar-la en cinc-cents vuitanta-dos mil tres-cents vuitanta-un euros amb 
vint-i-cinc cèntims (582.381,25 €), IVA inclòs, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost corporatiu vigent, sotmès a que 
s’aprovi la modificació de crèdit corresponent. 
 
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de reajustar 
la garantia definitiva, en el sentit d’incrementar-la en vint-i-quatre mil seixanta-cinc 
euros amb trenta-quatre cèntims (24.065,34 €), import equivalent al 5% de 
l’increment del preu del contracte, IVA exclòs, d’acord amb el que preveu l’article 99.3 
del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
Sisè. ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de presentar el Pla de seguretat i salut 
del Projecte complementari i concórrer a formalitzar la modificació del contracte 
amb la Diputació de Barcelona, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des 
de la data de recepció de la notificació de la present resolució, de conformitat amb allò 
que disposa l’article 219.2 del TRLCSP en relació amb l’article 156 del mateix text 
legal. 
 
Setè. FACULTAR el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb 
la Ciutat de Barcelona per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut del Projecte 
complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de 
l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” que ha de presentar el 
contractista. 
 
Vuitè. NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al 
senyor Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME 
FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez, 
directora de l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, de l’empresa CUALTIS, SLU, i al 
responsable del contracte, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(7c5a84ff0f3fc25342cd) 
Perfil Signatari Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Enric Fontanet Pérez 11/04/2019, 12:10 
Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Verónica Martínez Martínez 11/04/2019, 12:51 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Jorge Campanillas Pinós  12/04/2019, 09:29 
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Estudi de seguretat i salut(83c4a090a5acf749f7a6) 
Perfil Signatari Data signatura 
 MANUEL MORENO HERAS 16/04/2019, 14:51 
Tècnic/a del Servei Promotor TCAT P Nuria Muela Ormad 17/04/2019, 11:59 
 
Informe(636e4b3b6e698fcca0a9) 
Perfil  Signatari  Data signatura 
Secretaria Delegada CPISR-1C Maria Julia Fajardo Garcia 30/04/2019, 18:07 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 
concedir a vint-i-dos ajuntaments el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de 
banda ampla al territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes 
per a la realització de diverses actuacions, per import de 200.000 € i d’altra 
banda, desestimar dues sol·licituds, per valoració més baixa i manca de 
recursos, i altres cinc sol·licituds per incompliment de requisits, dins del marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
(exp. núm. 2019/0008247).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Diputat Delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, 
aprovà, 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 
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins a 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 el recurs inclòs en el Catàleg: Estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori, 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 
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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 Presidència, d’acord amb l’establert en l’article 21 del règim. 
 

6. La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius no disposa de 
mitjans suficients per fer front a l’execució de les actuacions en un temps 
prudencial i amb qualitat suficient, per tant  s’haurà de fer per encàrrec al Consorci 
Localret. 

 

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 el recurs tècnic d’estudis per a la provisió de banda ampla al 
territori, consistent 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: 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
estimada de la 

Diputació (EUR) 
Puntuació 

Ajuntament de 
les Masies de 
Roda 

P0811500H 

Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla als masos 
disseminats. 

1940022885 19/Y/273944 6.795,00 € 67 Punts 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi 
posant en valor la 
xarxa de televisió 
per cable existent. 

1940029843 19/Y/273930 7.928,00 € 66 Punts 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940024728 19/Y/273929 6.795,00 € 65 Punts 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940022946 19/Y/273932 7.475,00 € 64 Punts 

Ajuntament de 
Sant Agustí de 
Lluçanès 

P0819400C 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940016236 19/Y/273941 7.475,00 € 63 Punts 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940024822 19/Y/273937 6.418,00 € 63 Punts 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940029286 19/Y/273939 7.475,00 € 63 Punts 

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 

Estudi tècnic i 
econòmic per a la 
connectivitat de les 
empreses dels 
polígons industrials 
Can Comelles i Can 
Comelles sud. 

1940030054 19/Y/273926 13.340,00 € 62 Punts 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940019779 19/Y/273927 7.475,00 € 59 Punts 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940028776 19/Y/273943 10.925,00 € 59 Punts 

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940028490 19/Y/273934 13.800,00 € 58 Punts 

Ajuntament 
d'Aguilar de 
Segarra 

P0800200H 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940028660 19/Y/273922 6.418,00 € 56 Punts 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 

Estudi d'escenaris 
per a la millora de 
banda ampla en el 
municipi posant en 
valor la xarxa 
municipal existent. 

1940006909 19/Y/273933 15.478,00 € 55 Punts 
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Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre PMT 
Codi XGL 

Aportació 
estimada de la 

Diputació (EUR) 
Puntuació 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940021531 19/Y/273936 6.418,00 € 54 Punts 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940029969 19/Y/273935 6.418,00 € 54 Punts 

Ajuntament de 
Gisclareny 

P0809200I 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940019721 19/Y/273931 6.040,00 € 53 Punts 

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940028409 19/Y/273925 10.925,00 € 48 Punts 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J 
Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940013381 19/Y/273928 6.040,00 € 47 Punts 

Ajuntament de 
Santa 
Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940028756 19/Y/273942 18.400,00 € 47 Punts 

Ajuntament de 
Sagàs 

P0818700G 
Estudi bàsic per a 
la provisió de banda 
ampla al municipi. 

1940029607 19/Y/273940 6.418,00 € 45 Punts 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 

Estudi sobre l'estat 
de les 
infraestructures de 
telecomunicacions 
als polígons 
industrials. 

1940023335 19/Y/273938 9.438,00 € 45 Punts 

Ajuntament 
d’Arenys de 
Munt 

P0800700G 

Estudi per a la 
provisió de banda 
ampla al municipi 
(connectivitat de 
seus municipals 
ubicades als 
polígons 
industrials). 

1940025138 19/Y/273924 12.075,00 € 45 Punts 

 
 

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. 
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2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, si 
externalització. 

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. 

 

Quart. RETENIR crèdit per un import total de dos-cent mil euros (200.000,00 EUR) per 
fer front als recursos tècnics que es presten mitjançant contractació externa. Aquesta 
retenció de crèdit es distribuirà d’acord amb el següent:  
 

- 100.000,00 EUR (cent mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14200/49100/22780 de la Diputació de Barcelona de l’any 2020.  

 

- 100.000,00 EUR (cent mil euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/14200/49100/22780  de la Diputació de Barcelona de l’any 2021. 

 

Cinquè. DECLARAR la plurianualitat de la despesa i CONDICIONAR la seva 
efectivitat a l’aprovació dels pressupostos dels exercicis corresponents de la Diputació 
de Barcelona i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.  
 

Sisè. ESTABLIR que la quantia definitiva vindrà determinada per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i en tot cas per l’import de la seva 
liquidació. 
 

Setè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Puntuació 

Ajuntament 
d’Avià 

P0801100I 
Estudi tècnic i econòmic 
per a la connectivitat del 

nucli de Graugès 
1940026337 44 Punts 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 

Estudi de cobertures de 
telefonia mòbil per a la 
millora de la provisió de 
banda ampla al municipi 

1940020474 41 Punts 
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Vuitè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per incompliment dels requisits: 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Requisit 

incomplert 

Ajuntament 
d'Alpens 

P0800400D 
Estudi per a la 

connectivitat municipal 
1940020766 

A la data de 
sol·licitud no ha 

d’estar en curs de 
realització una altra 
actuació del mateix 
recurs de Catàleg 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 

Estudi d’estratègia de 
desplegament 

d’infraestructura en el 
municipi d’acord amb els 

interessos de connectivitat 
de l’ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès 

1940027580 

A la data de 
sol·licitud no ha 

d’estar en curs de 
realització una altra 
actuació del mateix 
recurs de Catàleg 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 

Estudi de cobertures reals 
de telefonia mòbil per a la 
millora de la provisió de 
banda ampla al municipi 

1940021547 

A la data de 
sol·licitud no ha 

d’estar en curs de 
realització una altra 
actuació del mateix 
recurs de Catàleg 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 
Polígons connectats: Una 
aposta per la competitivitat 

1940028559 

A la data de 
sol·licitud no ha 

d’estar en curs de 
realització una altra 
actuació del mateix 
recurs de Catàleg 

Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 
Petició estudi tècnic 

desplegament telefonia 
1940013679 

A la data de 
sol·licitud no ha 

d’estar en curs de 
realització una altra 
actuació del mateix 
recurs de Catàleg 

 
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.” 
 
Servei de Programació 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament d'Esplugues de 
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Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte CEM Can Vidalet. FASE I”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0007975).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, va presentar en data 9 abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Projecte CEM Can Vidalet. FASE I”, 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. 
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, 
sobre el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
ACORDS 

 

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

Ens local:  Ajuntament d'Esplugues de Llobregat  
Actuació:  Projecte CEM Can Vidalet. FASE I 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 17/2019 
 
* 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. 
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Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de crèdit.” 
 

5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Montmeló, per a 
finançar l’actuació local “Instal·lació grades retràctils sala polivalent”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008026).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Montmeló, va presentar en data 9 abril de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Instal·lació grades retràctils sala polivalent”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Montmeló  
Actuació:  Instal·lació grades retràctils sala polivalent 
Import crèdit:  175000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 19/2019 
 
* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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 103.000 €, a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 
per a finançar l’actuació local “Mobiliari comissaria i vestidors piscina coberta”, 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0008363).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, va presentar en data 12 abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Mobiliari comissaria i vestidors piscina 
coberta”, 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 la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB d’1.04.2015). 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat  
Actuació:  Mobiliari comissaria i vestidors piscina coberta 
Import crèdit:  103.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -465,68 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 24/2019 
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* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11.04.2019) 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 103.000 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, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 72.000 €, a l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 
per a finançar l’actuació local “Asfaltat de carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats (exp. núm. 2019/0008364).-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, va presentar en data 12 d’abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Asfaltat de carrers”, 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, 
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s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament d'Olesa de Montserrat  
Actuació:  Asfaltat de carrers 
Import crèdit:  72.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  1.118,80 EUR 
Anualitats:  10 
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Referència: 25/2019 
 
* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11.04.2019) 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 72.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

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

8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Perafita, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008300).-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Perafita, va presentar en data 11 abril de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Adquisició d'un immoble. Fase II”, 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 
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Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 
 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Perafita  
Actuació:  Adquisició d'un immoble. Fase II 
Import crèdit:  110.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  1.709,28 EUR 
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Anualitats:  10 
Referència: 23/2019 
 

* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11.04.2019) 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 110.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

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

9.- 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 Sant Cugat del Vallès, 
per a finançar l’actuació local “2018/2/N03/1 Subministraments arbrat viari”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008161).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, va presentar en data 10 abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “2018/2/N03/1 Subministraments arbrat 
viari”, 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 
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a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i les 
entitats locals (BOE núm. 160, de 6.7.2017), disposa, en allò que afecta a la 
Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a cada termini mitjà, 
s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims aplicables sobre cada 
referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la Direcció General del 
Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre no es publiquin nous 
tipus. 
 

3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la corporació i el seu sector públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
Actuació:  2018/2/N03/1 Subministraments arbrat viari 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
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Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  2.719,30 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2019 
 

* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11.04.2019) 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.” 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Junyent (CiU). 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, per a 
finançar l’actuació local “Travessera Sant Pau”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0008195).-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Subirats, va presentar en data 11 abril de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Travessera Sant Pau”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 

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

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

 

2. L’apartat primer de la Resolució de 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. 

 

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:  
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Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Travessera Sant Pau 
Import crèdit:  110.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  1.709,28 EUR 
 
 
 
Anualitats:  

 
 
 
10 

Referència: 22/2019 

* d’acord amb la Resolució de 08.04.2019 (BOE. núm. 87, de 11.04.2019) 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 110.000 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

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

11.- 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 Vilafranca del 
Penedès, per a finançar l’actuació local “Reh. i ampliació del pavelló esportiu. 
Fase II”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0007994).-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de 
la vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va presentar en data 9 abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reh. i ampliació del pavelló esportiu. Fase 
II”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 

Fonaments de dret 
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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. 

 

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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

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

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
Actuació:  Reh. i ampliació del pavelló esportiu. Fase II 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2019 
 
* 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.” 
 

12.- 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 Vilassar de Mar, per a 
finançar l’actuació local “Obres menors pressupost inversions 2019”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008031).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

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

2. L’Ajuntament de Vilassar de Mar, va presentar en data 9 abril de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Obres menors pressupost inversions 
2019”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 
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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. 

 
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 
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(BOPB d’11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present 
dictamen. 

 

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

 
ACORDS 

 

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

Ens local:  Ajuntament de Vilassar de Mar  
Actuació:  Obres menors pressupost inversions 2019 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,41 % 
Interessos implícits estimats  3.525,10 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 20/2019 

* 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.” 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 30.048,30 €, a l'Ajuntament de Begues, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008799).-  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. 
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 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 Begues presentà en data 24/04/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 870.000,00 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 Begues. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 870.000,00 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 0,620%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 870.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 30.048,30 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. 
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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. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 30.048,30 euros a l'Ajuntament de Begues 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 24/04/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200. 
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Segon. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Begues, 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.” 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 33.225,89 €, a l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008374).- 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. 

 
 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. 
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 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 d'Olesa de Montserrat presentà en data 11/04/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 962.002,00 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 d'Olesa de Montserrat. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 962.002,00 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 0,62%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 962.002,00 
euros amb una subvenció d’import de 33.225,89 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. 
 
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 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 33.225,89 euros a l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 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 11/04/2019, 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 d'Olesa de Montserrat, 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.” 
 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 16.844,37 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0005730).-  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 
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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 Sant Andreu de la Barca presentà en data 13/03/2019 una 

sol·licitud d'un préstec de 512.500,00 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 Sant Andreu de la 
Barca. 

 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 512.500,00 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 512.500,00 
euros amb una subvenció d’import de 16.844,37 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
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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. 

 

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

 A C O R D S 
 

Primer. SUBVENIR en un import de 16.844,37 euros a l'Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del 
Programa de Crèdit Local en data 13/03/2019, 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 Sant Andreu de la Barca, 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.” 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 353.557,28 €, a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0007530).- 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. 

 
 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 
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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 Santa Coloma de Gramenet presentà en data 03/04/2019 una 

sol·licitud d'un préstec de 10.236.680,31 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 Santa Coloma de 
Gramenet. 

 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 10.236.680,31 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 0,62%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 
10.236.680,31 euros amb una subvenció d’import de 353.557,28 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. 
 
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 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 353.557,28 euros a l'Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 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 03/04/2019, 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 Santa Coloma de Gramenet, 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 41.451,16 €, a l'Ajuntament de Vallirana, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007753).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
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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. 

 
 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 Vallirana presentà en data 05/04/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 1.200.151,41 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 Vallirana. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 1.200.151,41 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 0,62%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.200.151,41 
euros amb una subvenció d’import de 41.451,16 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 41.451,16 euros a l'Ajuntament de Vallirana 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 05/04/2019, 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 Vallirana, 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.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 86.345,69 €, a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007459).-  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. 
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 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 Vilafranca del Penedès presentà en data 03/04/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 2.500.000,00 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 Vilafranca del 
Penedès. 

 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 2.500.000,00 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 0,62%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.500.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 86.345,69 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 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 86.345,69 euros a l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 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 03/04/2019, 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 Vilafranca del Penedès, 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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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 28.494,08 €, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008030).-  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. 

 
 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 Vilassar de Mar presentà en data 09/04/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 825.000,00 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 Vilassar de Mar. 
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4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 825.000,00 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 0,62%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 825.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 28.494,08 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. 
 
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 
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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 
 
 A C O R D S 
 
Primer. SUBVENIR en un import de 28.494,08 euros a l'Ajuntament de Vilassar de 
Mar 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 09/04/2019, 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 Vilassar de Mar, 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.” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la minuta 
d’addenda al conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona, en data 25 d’abril de 2007, relativa a l’ampliació de la durada de les 
cessions d’ús gratuïts, i per diferents títols jurídics, de diversos edificis i espais, 
propietat de la Diputació de Barcelona a favor de la Universitat de Barcelona 
(exp. núm.  2007/3101).-  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 i la Universitat de Barcelona mantenen una llarga 

tradició de cooperació i col·laboració per a la consecució de finalitats i interessos 
comuns, que en l’àmbit patrimonial, s’ha instrumentalitzat mitjançant la signatura 
de diversos convenis des de 1984. 
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2. El 25 d’abril de 2007, les parts van signar un conveni que tenia per objecte 
actualitzar i ampliar el marc de col·laboració en tot allò que afectava a temes de 
caràcter patrimonial, i regulava els drets i obligacions relatius a tots els recintes i 
edificis de la Diputació de Barcelona utilitzats per la Universitat de Barcelona en 
diferents municipis. 

 
 Al citat conveni es van incorporar per annex els acords existents sobre aquesta 

matèria signats amb anterioritat entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona, i també es va pactar la regulació de les seves relacions patrimonials 
des de la data en endavant. 

 
3. Les parts tenen prevista la formalització d’un nou conveni que substitueixi el signat 

l’any 2007 i els seus annexos, simplificant, unificant i actualitzant-lo, de manera 
que s’adapti a la normativa posterior aprovada, tant de règim jurídic del sector 
públic com patrimonial i també per unificar el règim de títols que emparen l’ús dels 
edificis i espais.  

 
4. Ara bé, fins que aquest nou conveni es formalitzi, és necessari donar continuïtat 

en la utilització dels edificis i espais a la Universitat de Barcelona, perquè pugui 
continuar prestant els seus serveis d’educació.  

 
 D’acord amb els pactes establerts al conveni esmentat de 2007 i als seus 

annexos, durant el tercer trimestre l’any 2019 expiren el títols que emparen l’ús a 
favor de la Universitat de Barcelona dels béns immobles següents:  

 
Al Recinte MUNDET:  

 Palau de les Heures i entorn 

 Pavelló Llevant (anteriorment denominat Pavelló Central) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens A) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes A) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes C) 

 Teatre 

 Pavelló Calderes (anteriorment denominat Central Tèrmica) 

 Annex Pavelló Calderes (anteriorment denominada Caserna) 

 Nou aulari 
 
Al Recinte MATERNITAT:  

 Pavelló Rosa 
 
Al Recinte ESCOLA INDUSTRIAL:  

 Residència Ramón Llull 
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Al Recinte TORRIBERA:  

 Sala de les Voltes de la Masia de Torribera 
 
 Cal subratllar que diversos espais de la Masia de Torribera són utilitzats per 

diferents títols per la Universitat de Barcelona, i que es van incorporar com 
annexes al conveni de 2007 (annex X sobre la utilització de la Planta primera i 
segona i annex XII d’ús compartit amb la Diputació de Barcelona de la Sala 
Annexa també anomenada Sala B). Tanmateix, l’únic que expira l’any 2019 és el 
de l’ús de la Sala de les Voltes.  

 
5. Els béns immobles relacionats en l’apartat quart, propietat de la Diputació de 

Barcelona, consten inscrits com a béns patrimonials en l’Inventari de Béns de la 
corporació, a excepció de la Masia de Torribera que té naturalesa demanial. 

 
6. La Universitat de Barcelona ha manifestat la seva ferma voluntat de continuar en 

l’ús, de tots el edificis i espais en els que està actualment: 
 

- pel que fa al Palau de les Heures, fins el 30 de juny de 2021.  
- i pel que fa a la resta d’espais i edificis fins el 31 de desembre de 2021, mentre, 

es prepara el nou conveni que substitueixi el signat l’any 2007 que simplifiqui, 
unifiqui i, adapti el règim d’usos a la normativa actual. 

 
7. La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata ni a curt termini d’ús dels 

béns immobles relacionats ni estan inclosos en cap pla o projecte de la corporació 
vigent o en curs, que en prevegi una utilitat com a béns de domini públic 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.  

 
8. Donat que les parts tenen la voluntat de subscriure un nou conveni que 

substitueixi el subscrit el 25 d’abril de 2007, per tal de no deixar sense títol 
d’utilització a la Universitat de Barcelona els edificis en els que desenvolupa la 
seva tasca docent d’estudis superiors i investigadora, escau estendre la petició 
d’utilització dels béns i espais fins el 31 de desembre de 2021. 
 

9. Consten a l’expedient administratiu la memòria i l’informe jurídic del cap l’Oficina 
de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 
Fonaments de Dret 

 
Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
 
I. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en 

endavant LRBRL), estableix en el seu article 5, la plena capacitat jurídica dels 
ens locals pel compliment dels seus fins, dins l’àmbit de les seves respectives 
competències, per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar 
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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. En sentit similar es pronuncia l’article 28 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals (en endavant RPC). 

 
II. 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. 

 
III. La Universitat de Barcelona, d’acord amb l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d'universitats realitza el servei públic de l’educació superior 
i l’article 3 dels seus Estatuts aprovats per Decret 256/2003, de 8 d’octubre i 
publicats al DOGC de 22 d’octubre, afegeix, mitjançant la docència, l'estudi i la 
recerca. 
 

Pel que fa als principis d’actuació administrativa 
 
IV. En les seves relacions interadministratives les administracions han d’actuar 

d’acord amb els principis de lleialtat institucional, de cooperació i assistència 
activa per al compliment de les funcions que corresponen a altres 
administracions.  

 
V. Aquests principis es preveuen en els articles 144 del 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), 10 i 55.e de la LRBRL, 107 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i 140 i 141 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim 
jurídic del sector públic (en endavant LRJSP). 

 
VI. La legislació específica patrimonial també els preveu: articles 183 bàsic i 185 

de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques (en endavant LPAP), destacant-ne els de cooperació i assistència. 

 
VII. Particularment, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, en matèria 

patrimonial, l’article 144.g de la LRJSP, es refereix als canvis de titularitat i la 
cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial, i l’article 57 de la LRBRL 
especifica que la cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis. 

 
VIII. Finalment, val a dir que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, en el seu article 3.3. estableix que els poders públics han de 
col·laborar amb les universitats per a la consecució de llurs objectius. 
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Relatius als convenis 
 
IX. Així mateix cal destacar que quan la cooperació es formalitza a través de 

conveni, aquest ha de complir els requisits de validesa i eficàcia que deriven de 
la normativa general relativa a convenis i que resulti d’aplicació atenent 
l’objecte i la naturalesa del conveni. Així doncs resulten d’aplicació de la LRSP 
l’article 49, relatiu a contingut del conveni, l’article 50 respecte del tràmits 
preceptius per la seva aprovació, en particular el de la memòria justificativa i 
l’article 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, respecte del contingut del 
conveni, i els articles 300 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
X. Atesos els antecedent corporatius en matèria de transparència d’acords i 

resolucions amb contingut patrimonial, i en virtut del principi de transparència 
que regeix la gestió i administració dels béns patrimonials establert a l’article 8 
de la LPAP es considera oportú donar publicitat a les cessions d’ús a favor de 
la Universitat de Barcelona, tanmateix la normativa d’aplicació no sotmet a 
informació pública aquesta actuació administrativa. A aquest efecte s’apliquen 
els articles 83.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions publiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
Sobre les Universitats 
 
XI. En compliment del principis, requisits i justificacions de la normativa exposada 

s’assenyala que l’ensenyament és un dret fonamental establert a l’article 27 de 
la Constitució Espanyola, que la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats, article 1, estableix que la Universitat realitza el servei públic de 
l’educació superior, i que, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, en el seu article 3.3. estableix que els poders públics han de 
col·laborar amb les universitats per a la consecució de llurs objectius.  

 
Relatius a la utilització dels béns patrimonials 
 
XII. 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 gratuïta de béns patrimonials l’explotació o afectació dels 
quals no estigui prevista i l’article 145.3 no bàsic respecte de l’objecte de la 
cessió, que podrà ser la propietat o el seu ús. 

 
XIII. Quant a la normativa autonòmica, el RPC 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 
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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 utilització dels béns de domini públic 

 
XIV. La LPAP estableix en l’article 4 com a principi de gestió i administració dels 

béns de domini públic el de la seva aplicació efectiva al servei públic. D’altra 
banda, l’article 84 estableix que l’ocupació dels béns de domini públic requereix 
títol atorgat per l’autoritat competent. Així mateix, els articles 86.2 i 92.3, 
d’aplicació supletòria, limiten a quatre anys, incloent pròrrogues, la durada de 
les autoritzacions per la utilització privativa del domini públic 

 
Pel que fa al contracte d’arrendament 
 
XV. Pel que fa a l’article 106 de la LPAP permet l’explotació dels béns patrimonials 

a través de qualsevol negoci jurídic típic o atípic i l’article 107 permet 
l’adjudicació directa dels contractes per a l’explotació de béns i drets 
patrimonials si concorren circumstàncies determinants d’aquesta adjudicació 
directa que es justifiquin suficientment en l’expedient oportú. 

 
XVI. A la seva vegada, l’article 72 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 

s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals de Catalunya, preveu 
l’arrendament com un dels contractes d’explotació dels béns patrimonials i 
permet valorar motivacions que facin prevaldre la rendibilitat social per sobre de 
la rendibilitat econòmica, en l’administració i gestió dels béns patrimonials. 

 
XVII. El contracte d’arrendament per a ús diferent a l’habitatge es regeix en primer 

lloc la voluntat de les parts i obligatòriament pels Títols I, IV de la Llei 29/1994, 
de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (en endavant, LAU), així mateix, en 
defecte de pacte entre les parts, el contracte es regeix per allò disposat en el 
Títol III i supletòriament pel Codi Civil. 

 
XVIII. L’article no bàsic d’aplicació supletòria 111 de la LPAP, i l’article 1255 CCE, es 

remeten al principi de llibertat de pactes i al principi de l’autonomia de la 
voluntat de les parts, respectivament que impera en els contractes privats, 
sempre i quan les clàusules o condicions, no siguin contràries a l’ordenament 
jurídic, a la moral, a l’ordre públic o als principis de bona administració (aquest 
darrer ex art. 111 LPAP). 

 
Relatius a la comptabilitat local 
 
XIX. Pel que fa als aspectes comptables d’aquesta cessió d’ús, resulta d’aplicació 

l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 
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Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 
L’òrgan competent per a adoptar els acords és la Junta de Govern, d’acord amb la 
normativa i delegacions efectuades que s’especifiquen a continuació: 
 
XX. Les cessions d’ús de béns patrimonials són competència del Ple de la 

corporació, delegables en la Junta de Govern, d’acord amb l’article 221.2 del 
TRLMRLC, i l’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i 
delegacions de competències i atribucions dels òrgans diferents del Ple 
aprovada per Decret del President número 7048/18, de 9 de juliol (BOP d’11 de 
juliol de 2018). 

 
XXI. I en base a l’apartat 3.4.h) de la Refosa 1/2018, el Ple ha delegat en la Junta de 

Govern l’exercici d’aquelles altres competències que les lleis diferents de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueixen al Ple i 
no tenen caràcter indelegable. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la minuta d’addenda al conveni de 25 d’abril de 2007 signat entre 
la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona, relativa a l’ampliació de la 
durada de les cessions d’ús per diferents títols de diversos edificis i espais a favor de 
la Universitat de Barcelona, d’acord amb l’annex adjunt. 
 
Segon. APROVAR l’ampliació de la durada fins el 30 de juny de 2021 del contracte 
d’arrendament del Palau de les Heures i entorn. 
 
Tercer. APROVAR l’ampliació de la durada fins el 31 de desembre de 2021 de les 
cessions d’ús per diferents títols a favor de la Universitat de Barcelona dels edificis i 
espais següents: 
 

Al Recinte MUNDET:  

 Pavelló Llevant (anteriorment denominat Pavelló Central) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens A) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes A) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes C) 

 Teatre 

 Pavelló Calderes (anteriorment denominat Central Tèrmica) 

 Annex Pavelló Calderes (anteriorment denominada Caserna) 

 Nou aulari 
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Al Recinte MATERNITAT:  

 Pavelló Rosa 
 
Al Recinte ESCOLA INDUSTRIAL:  

 Residència Ramón Llull 
 
Al Recinte TORRIBERA:  

 Sala de les Voltes de la Masia de Torribera 
 
Quart. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació comptable derivada 
d’aquest acord a favor de la Universitat de Barcelona, quan desplegui efectes, en virtut 
de la Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’acord amb les dades que s’adjunten com Annex 
comptable, i els ajustaments comptables que puguin ser necessaris, en el moment de 
l’anotació de l’operació a l’Inventari. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 

 
A D D E N D A 

 
Al conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona en data 
25 d’abril de 2007 per ampliar la durada de les cessions d´us per diferents títols de 
diversos edificis i espais a favor de la Universitat de Barcelona. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
Totes dues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica per subscriure aquest 
document i a títol d’antecedents  
 
MANIFESTEN 
 
Que durant el tercer trimestre de l’any 2019 expiren les cessions d’ús efectuades en virtut 
del conveni de 25 d’abril de 2007 i dels seus annexos, per diferents títols, a favor de la 
Universitat de Barcelona, dels béns immobles i espais següents: 
 
Al Recinte MUNDET:  

 Palau de les Heures i entorn 

 Pavelló Llevant (anteriorment denominat Pavelló Central) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens A) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes A) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes B) 
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 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes C) 

 Teatre 

 Pavelló Calderes (anteriorment denominat Central Tèrmica) 

 Annex Pavelló Calderes (anteriorment denominada Caserna) 

 Nou aulari 
 
Al Recinte MATERNITAT:  

 Pavelló Rosa 
 
Al Recinte ESCOLA INDUSTRIAL:  

 Residència Ramón Llull 
 
Al Recinte TORRIBERA:  

 Sala de les Voltes de la Masia de Torribera 
 
Les parts tenen prevista la formalització d’un nou conveni que substitueixi el signat l’any 
2007 i els seus annexos, simplificant, unificant i actualitzant-lo, de manera que s’adapti a la 
normativa posterior aprovada, tant de règim jurídic del sector públic com patrimonial i també 
per unificar el règim de títols que emparen l’ús dels edificis i espais.  
 
Ara bé, fins que aquest nou conveni es formalitzi, es necessari donar continuïtat en la 
utilització dels edificis i espais a la Universitat de Barcelona, que d’acord amb els pactes 
establerts al conveni de 2007 i als seus annexos, expiren durant el tercer trimestre de l’any 
2019, perquè pugui continuar prestant els seus serveis d’educació. 
 
Com a conseqüència dels antecedents exposats, les parts formalitzen aquesta addenda que 
s’incorpora al Conveni signat el 25 d’abril de 2007 i que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
 

PRIMER. Ampliar la durada fins el 30 de juny de 2021 del contracte d’arrendament del 
Palau de les Heures i entorn. 
 
SEGON. Ampliar la durada fins el 31 de desembre de 2021 de les cessions d’ús per 
diferents títols a favor de la Universitat de Barcelona dels edificis i espais següents: 
 
Al Recinte MUNDET:  

 Pavelló Llevant (anteriorment denominat Pavelló Central) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens A) 

 Aulari Migdia 1 (anteriorment denominat Pavelló Nens B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes A) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes B) 

 Pavelló Ponent (anteriorment denominat Pavelló Nenes C) 

 Teatre 

 Pavelló Calderes (anteriorment denominat Central Tèrmica) 

 Annex Pavelló Calderes (anteriorment denominada Caserna) 

 Nou aulari 
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Al Recinte MATERNITAT:  

 Pavelló Rosa 
 
Al Recinte ESCOLA INDUSTRIAL:  

 Residència Ramón Llull 
 
Al Recinte TORRIBERA:  

 Sala de les Voltes de la Masia de Torribera 
 
En prova de conformitat, les parts signen la present addenda. 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar, 
per menor valoració, les sol·licituds del recurs tècnic referents a la "Promoció de 
l’autonomia personal en l'àmbit de la salut mental i les discapacitats", mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, dins del marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0007003).-  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. Per acord de la Junta de Govern, núm. 180, de data 11 d’abril de 2019 es va 

resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Promoció de l’autonomia 
personal en l’àmbit de la salut mental i les discapacitats” sotmès a concurrència 
competitiva en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019. 
 

2. Aquest acord va ser publicat el Butlletí Oficial de la Província de 16 d’abril de 2019. 
 

3. Tal i com s’estableix a la fitxa del Catàleg de serveis de l’any 2019, hi ha dos 
motius de desestimació de les sol·licituds presentades per a aquest recurs: 

 

a) La menor valoració. Es dona el recurs fins a un màxim de tres sol·licituds amb 
millor puntuació. En cas d’empat, s’atorga per ordre d’entrada. 
 

b) L’incompliment de les condicions de concertació establertes. 
 

4. Revisat l’acord esmentat s’ha detectat que es va procedir a sotmetre a aprovació 
de la Junta de Govern únicament la desestimació de les sol·licituds que no 
complien les condicions de concertació i que, per oblit, no es va portar a aprovació 
la desestimació de les sol·licituds que havien obtingut una valoració més baixa. 
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5. Aquestes desestimacions per valoració més baixa consten a l’informe d’instrucció 
que va ser validat, per unanimitat i sense esmenes, per l’òrgan col·legiat de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones–Gerència de Serveis de Benestar Social reunit en sessió 
de 21 de març de 2019. 

 

Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i 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, 

sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 7048/18, de 9 de juliol, i 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. DESESTIMAR les següents sol·licituds, per menor valoració, del recurs tècnic 
consistent 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. 
 
Recurs: Promoció de l’autonomia personal en l’àmbit de la salut mental i les 
discapacitats 
 

Ens NIF 
Actuació 

 

Núm. 
registre 

PMT 
Puntuació 

Motiu de la 
desestimació 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 

salut mental o les 
discapacitats 

 

1940013845 
 

80 

Desestimada per 
ordre d’entrada, 

d’acord amb el punt 
3.a) dels fets 

Ajuntament 
d’Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 
salut mental o les 
discapacitats 
 

1940000806 70 

Desestimada per 
menor valoració 
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Ens NIF 
Actuació 

 

Núm. 
registre 

PMT 
Puntuació 

Motiu de la 
desestimació 

Consell 
Comarcal 
d’Osona 

P08150025I 

Disseny d'un pla 
d'acció en l'àmbit de la 
salut mental o les 
discapacitats 
 

1940000549 60 

Desestimada per 
menor valoració 

Ajuntament de El 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G 

Disseny d'un pla 
d'acció en l'àmbit de la 
salut mental o les 
discapacitats 
 

1940001260 55 

Desestimada per 
menor valoració 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 
salut mental o les 
discapacitats 
 

194011572 50 

Desestimada per 
menor valoració 

Consell 
Comarcal del 

Berguedà 
P0800015J 

Diagnosi de la realitat 
local en l'àmbit de la 
salut mental o les 
discapacitats 
 

1940010580 45 

Desestimada per 
menor valoració 

 
Segon. 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. 
 
Tercer. 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’1d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
el reconeixement del crèdit d’una despesa per import d’11.985,50 €, a favor de 
l’Associació Entrepobles; i d’altra banda, aprovar l’autorització i disposició de la 
despesa d’11.985,50 €, amb la finalitat de fer front al segon i darrer pagament a 
favor de l’Associació Entrepobles de la subvenció, atorgada, en el marc de la 
convocatòria 201620165120008393, amb la finalitat de finançar l’execució del 
projecte “Defensar a qui defensa. Una ciutadania activa i articulada per a la 
defensa dels Drets Humans amb visió de gènere” (exp. núm. 2016/5973).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona va aprovar les convocatòries que incorporen les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 27 d’octubre de 2016, mitjançant acord 538/16 es va aprovar l’ampliació, fins 
al 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la convocatòria 
201620165120008393.  
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria 
201620165120008393, l’acció “Defensar a qui defensa. Una ciutadania activa i 
articulada per a la defensa dels Drets Humans amb visió de gènere” de l’Associació 
Entrepobles va rebre una subvenció per un import de VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (29.963,80). 
 
D’acord amb la base 3 de la convocatòria 201620165120008393 les subvencions 
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’havien d’executar en un termini màxim 
de 12 mesos, durant un període de 24 mesos comprès entre l’1 de gener de 2016 i el 
31 de desembre de 2017. Posteriorment, i mitjançant resolució número 13626, de 21 
de desembre de 2017, es va prorrogar el termini d’execució de l’esmentat projecte 
subvencionat, fins al 27 d’abril de 2018, mantenint el termini de justificació de 3 mesos 
a comptar des de la finalització del d’execució.  
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El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un 
primer pagament del 60% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de 
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa 
de la subvenció, per import de 8.989,14€, amb núm. d’operació comptable 
1604054393, corresponent al 30% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 18 
de gener de 2017, i la segona fracció de 8.989,16 € amb núm. d’operació comptable 
1704012750 corresponent a l‘altre 30% de la subvenció, que es va fer efectiva el 20 
d’abril de 2017. El segon pagament del 40% es reservava com a saldo a pagar segons 
l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la subvenció 
atorgada, i actualment encara no s’ha fet efectiu.   
 
L’informe, de data 25 d’abril de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data 25 de juliol de 2018, 
dos dies abans de la finalització del termini, l’Associació Entrepobles sol·licita una 
pròrroga de 15 dies per la presentació de la justificació final, pròrroga que degut a 
motius organitzatius no es va poder resoldre. Malgrat l’anterior, la justificació final, que 
va ser presentada en data 11 d’agost de 2018, es va acceptar donat que, tal i com 
manifesta l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament en el seu l’informe, els quinze 
dies sol·licitats per l’entitat no superaven el termini màxim previst a la base 20.2 de la 
convocatòria per als supòsits en que no es presentés la justificació i aquesta s’hagués 
de requerir. En la comprovació d’aquesta justificació s’identifiquen mancances formals 
i materials, i en data 17 de novembre de 2018 l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament remet a l’entitat requeriment per tal que les esmeni.  
 
En data 30 de novembre de 2018, dins del termini atorgat, l’entitat presenta resposta al 
requeriment, i en data 5 de desembre de 2018 i 21 de gener de 2019, dins del període 
de revisió de la justificació l’entitat presenta documentació complementària. L’informe 
de l’oficina gestora fa constar que en data 7 de febrer de 2019, finalitzada la revisió de 
la justificació, s’emet informe favorable al pagament del 40% d’import (11.985,50 €) de 
subvenció que resta pendent de transferir a l’entitat, i de tancament de l’expedient.  
 
Afegeix l’informe tècnic de l’oficina gestora que atenent a que aquest segon i últim 
pagament de la subvenció estava contemplat com operació comptable al pressupost 
de la corporació de l’any 2017 i que les operacions comptables d’anys anteriors al 
2018 no han passat com a romanents al pressupost corporatiu d’aquest any, i tenint en 
compte que s’ha donat la conformitat per fer l’últim pagament, es proposa el 
reconeixement de crèdit de la despesa per un import d’11.985,50€ amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació 
de Barcelona.   
 
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa el reconeixement de crèdit de la 
despesa per import d’ONZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (11.985,50), de la qual existeix consignació pressupostària en 
l’exercici corrent, així com també existia consignació pressupostària adequada i 
suficient en l’anterior exercici, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un 
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procediment ajustat a dret (AJG 609/16), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb 
càrrec l’aplicació pressupostària G/ 60502/92400/48900 del vigent pressupost 
corporatiu,  per fer el darrer pagament a l’Associació Entrepobles de la subvenció 
atorgada, en el marc de la convocatòria 201620165120008393, en data 24 de 
novembre de 2016 mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern, per finançar el 
projecte “Defensar a qui defensa. Una ciutadania activa i articulada per a la defensa 
dels Drets Humans amb visió de gènere”. 
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

D’acord en les Bases Reguladores Específiques de la convocatòria 
201620165120008393 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona per 
a donar suport a accions d’educació per al desenvolupament (2016), aprovades 
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de 
juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS 
312102. 
 

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. 
 

En relació amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2019. 
 

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 relació al punt 4.c) de la 
Instrucció sobre diverses matèries de control intern.  
 

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

ACORD 
 

Primer. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import d’ONZE MIL 
NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (11.985,50) a 
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favor de l’Associació Entrepobles en base als arguments adduïts en la part expositiva 
de la resolució.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa d’ONZE MIL NOU-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (11.985,50) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del pressupost corporatiu de 
despeses de l’any 2019, per fer el darrer pagament a l’Associació Entrepobles de la 
subvenció atorgada, en el marc de la convocatòria 201620165120008393, en data 24 
de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern, per finançar el 
projecte “Defensar a qui defensa. Una ciutadania activa i articulada per a la defensa 
dels Drets Humans amb visió de gènere” 
 
Tercer. NOTIFICAR els present acord a l’Associació Entrepobles.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació econòmica i declarar l’extinció del conveni de col·laboració formalitzat 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón 
per consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las 
capacidades de los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en 
materia de liderazgo local” signat en data 22 de maig de 2015 i posteriorment 
modificat per addendes de data 7 de juny de 2016 i 27 de gener de 2017, davant 
la impossibilitat de constituir la Comissió de Seguiment per l’elaboració de l’acta 
de verificació dels compromisos de les parts. (exp. núm. 2015/3514).- 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 
 
L’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset és un centre de formació de 
postgrau i investigació en Ciències Socials i Humanitats creat en 1986 en la Fundació 
José Ortega i Gasset (actualment Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón), i 
adscrit a la Universitat Complutense de Madrid. Es caracteritza, per tant, per ser un 
institut promogut i gestionat per una entitat privada, adscrit a una universitat pública. 
L’Institut Universitari es regula a partir d’un règim intern el qual contempla, en el seu 
article 16, que la seva gestió administrativa i econòmica correspon a la Fundació 
Ortega i Gasset – Gregorio Marañón. A nivell estructural està conformat per 
institucions del sector públic, acadèmic, empresarial i de la societat civil i dedica els 
seus esforços a l’estudi i millora de l’Administració Pública. També compta amb 
l’Institut GOBERNA, Escola de Política i Alt Govern, dedicada a l’estudi i millora de 
l’Administració Pública.  
 
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, intercanvi 
d’experiències, assessoria i investigació especialitzada, amb la finalitat de contribuir al 
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desenvolupament de capacitats en l’exercici de la política i l’alt govern, articular 
coneixements per impulsar un lideratge polític capaç de construir una nova agenda 
pública i potenciar l’espai públic i el diàleg entre actors públics i privats. 
 
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona promou, des de la seva estratègia de 
cooperació al desenvolupament i el seu treball en la província de Barcelona, iniciatives 
que recolzen el reforç de les polítiques públiques i la gestió dels serveis públics bàsics, 
a més de les aliances entre actors dels territoris com a estratègia de desenvolupament 
local.  
 
Així mateix, la Diputació de Barcelona té, entre els seus objectius específics, esdevenir 
un actor de la cooperació descentralitzada pública especialitzat en el reforç de la 
governabilitat i les polítiques públiques locals, així com promoure intercanvis de 
coneixements, bones pràctiques i innovació a través d’aliances entre el sector públic, 
l’empresa, l’acadèmia i la societat civil com a estratègia de desenvolupament local. 
 
Amb l’objectiu de col·laborar en àrees d’interès mutu, en data 14 de maig de 2015 
mitjançant acord núm. 247/15 de la Junta de Govern d’aquesta corporació es va 
aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón (en endavant Goberna) per consolidar 
les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los 
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo 
local”. Posteriorment, ambdues institucions, en data 22 de maig de 2015, van signar 
l’esmentat conveni de col·laboració (Conveni 548/15). El conveni establia que el 
període d’execució del projecte s’estenia des de l’1 de juliol de 2015 fins al 30 de juny 
de 2016, atorgant un termini de justificació final de tres mesos, és a dir, fins al 30 de 
setembre de 2016.  
 
En data 26 d’abril de 2016, un cop signat el conveni de col·laboració i aprovat el Pla de 
Treball, tal com preveia el conveni, es va fer efectiu el pagament de CENT TRENTA- 
SIS MIL CINC-CENTS (136.500) EUR a favor de Goberna.  
 
El conveni de col·laboració ha estat objecte d’ajustos pel que fa al termini d’execució i 
al seu pressupost. En data 14 d’abril de 2016 mitjançant acord 134/15 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació es va aprovar la minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració que reflectia l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de desembre de 
2016 i el de la justificació final fins al 31 de març de 2017, addenda que va ser signada 
per ambdues institucions el 7 de juny de 2016 (C 475/16). Així mateix, en data 14 de 
juliol de 2016 es va aprovar mitjançant acord 324/16 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació la minuta de la segona addenda al conveni de col·laboració amb 
l’eliminació d’algunes activitats i la reducció del pressupost en 100.000 EUR, addenda 
que va ser signada en data 27 de gener de 2017 per ambdues institucions (C 38/17).       
 
De conformitat al pacte segon del conveni punt 2.1 i 2.2, i a fi de justificar el 
compliment dels compromisos, en data 23 i 27 de març de 2017 Goberna envia, dins 
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el termini establert, memòria tècnica, informe d’avaluació de despeses i informe 
d’auditoria. Igualment, la Diputació de Barcelona envia, dins el termini establert, la 
memòria tècnica on s’especifica el compliment dels compromisos adquirits per 
aquesta.  
 
En relació amb la documentació presentada, l’informe elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, de data 26 d’abril de 2019, centre gestor del conveni, 
indica el següent: 
 
Que l’import de les activitats executades és de 144.455,02 €, i per tant, ha quedat 
sense executar una quantia de 28.544,98 € sobre el pressupost acordat, de 173.000 €. 
Aquesta desviació és conseqüència de no dur a terme l’activitat de “beques 
d’excel·lència”, tal com ja es va acordar en l’acta de la Comissió de Seguiment del 12 
de desembre de 2016, així com que algunes activitats han tingut un cost menor del 
pressupostat.  
 
Que, quant a l’informe d’auditoria presentat per Goberna, s’esmenta que, entre altres,  
s’ha trobat la següent excepció respecte de l’aplicació dels procediments acordats:  
 
“El Anexo I incluye en el apartado “Coordinación y gastos de auditoria” una partida de 
39.900 euros correspondiente a gastos en concepto de coordinación prestados por D. 
XXX. Dicha partida supera la cuantía prevista (18.000 euros) para contratos menores 
en el marco de la ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre. De acuerdo a la actual legislación, para 
partidas de gasto que superen dicho importe deben solicitarse tres ofertas a diferentes 
proveedores capacitados para la realización del objeto de contrato antes de asignar el 
servicio a un profesional concreto. No obstante, en relación al gasto mencionado en 
este apartado, no se realizó tal proceso previo de licitación. De acuerdo a 
manifestaciones realizadas por la Dirección del Instituto, éste considera que este gasto 
se encuentra pactado en el marco del convenio de colaboración con la Diputación de 
Barcelona y, por lo tanto, en su opinión, no se encuentra sujeto a lo contemplado en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011 para contratos menores.”       
 
L’esmentat informe de l’Oficina així mateix indica, que tot i valorar positivament 
l’execució dels compromisos i activitats emmarcades en aquest conveni de 
col·laboració, la Direcció de Relacions Internacionals davant d’aquesta excepció, creu 
necessari traslladar la consulta a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
En resposta a aquesta consulta, s’insta a sol·licitar les instruccions internes de 
contractació de l’entitat per valorar correctament la situació.  
 
Goberna al tractar-se de poder adjudicador, de conformitat a l’art.3.3 b) del Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), ha de disposar d’unes 
instruccions de contractació per tramitar els seus expedients de contractació.  
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Analitzades, aquestes instruccions, en el punt 1 Disposicions Generals, Objecte i 
Àmbit d’aplicació, s’indica que Goberna “ [...] debido a sus finales, ingresos, 
composición y gestión, reúne los requisitos establecidos para ser considerada como 
poder adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública, de 
conformidad con el art. 3.3 del TRLCSP [...]”. Una vegada establert l’anterior, en 
relació amb la despesa esmentada a l’informe d’auditoria relativa a la contractació del 
servei de coordinació, en el punt 2, secció 2a, Contractes de Subministrament i 
Serveis de quantia superior a 18.000 € i inferior a 50.000€ s’extableix “[...] se requerirà 
la solicitud de tres ofertas, adjudicándose a aquella que sea económicamente la más 
ventajosa [...]”.  
 
En conseqüència, Goberna hauria d’haver sol·licitat tres pressupostos amb caràcter 
previ a la contractació dels serveis de coordinació del projecte. Per tant, es considera 
que no es pot acceptar la despesa corresponent a la coordinació del Sr. XXX per un 
import de TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS EUROS (39.900 €), en tant que no s’ha 
seguit el procediment legalment establert.  
 
Des de la Direcció de Relacions Internacionals es comunica la decisió a Goberna, que 
envia un link on figura que vam publicar una oferta laboral, els currículums rebuts i 
l’acta de resolució de la selecció. Així mateix, també envien un segon informe 
d’auditoria rectificatiu del primer, on es valora la nova informació aportada.  
 
Analitzada la documentació aportada novament per Goberna, i tenint en compte que la 
figura de coordinador s’ha formalitzat a través d’un contracte de serveis i no per mitjà 
d’una contractació laboral i, per tant, el seu pagament s’ha abonat mitjançant factura, 
es confirma novament que no s’ha seguit el procediment legalment establert al punt 2, 
secció 2a “Contractes de Subministrament i Serveis de quantia superior a 18.000 € i 
inferior a 50.000 €” de les instruccions internes de contractació de Goberna i, que per 
tant, aquesta despesa és no pot acceptar, i es comunica a l’entitat.  
 
Goberna manifesta, via e-mail de 7 novembre de 2017, la seva disconformitat amb 
aquesta decisió, i des d’aquests moments la Direcció de Relacions Internacionals insta 
a l’entitat a realitzar una reunió de la Comissió de Seguiment per resoldre aquest 
assumpte, però malgrat les cartes enviades en dates 27 d’abril de 2018 per Goberna i 
8 de maig de 2018 per la Direcció de Relacions Internacionals, la reunió realitzada a 
Madrid en data 7 de novembre de 2018 entre ambdues institucions en la qual s’acorda 
buscar una data per realitzar la Comissió de Seguiment de tancament del conveni, i la 
insistència posterior per part d’aquesta corporació per fixar la data d’aquesta Comissió 
de Seguiment via telefònica i per e-mail de data 11 de març de 2019 sense resposta 
per part de Goberna, ha estat impossible celebrar la Comissió de Seguiment.  
 
Davant de la impossibilitat per part de la Direcció de Relacions Internacionals de 
concertar una reunió de la Comissió de seguiment amb Goberna per poder tancar 
l’expedient i elaborar les actes de verificació dels compromisos de les parts de comú 
acord tal com estableix el conveni, aquesta Direcció proposa la liquidació del conveni 
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de col·laboració, no acceptant la despesa de coordinació que ascendeix a TRENTA-
NOU MIL NOU-CENTS EUROS (39.900 €) per no haver seguit el procediment 
establert en les instruccions de contractació de Goberna.  
 
En conseqüència, de conformitat amb l’informe de data 26 d’abril de 2019 de l’Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament, la liquidació d’aquest conveni queda de la 
següent manera: l’import total que havia d’aportar la Diputació de Barcelona, previst en 
el pacte segon del conveni de col·laboració, és de CENT SETANTA-TRES MIL 
EUROS (173.000 €), dels quals la Diputació de Barcelona ja va fer un pagament 
anticipat per un import de CENT TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (136.500 €). 
Les activitats finalment executades ascendeixen a un import de CENT QUARANTA-
QUATRE MIL QUATRE- CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(144.455,02 €). D’aquest import executat no s’accepta la despesa de Coordinació 
“contrato y colaboración académica” del Sr. XXX que ascendeix a TRENTA-NOU MIL 
NOU-CENTS EUROS (39.900 €), i per tant Goberna ha de reintegrar a la Diputació de 
Barcelona l’import de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (31.944,98 €). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el pacte tercer del conveni de col·laboració que regula la Comissió de Seguiment, 
la qual estarà integrada per un representant de Goberna i un representant de la 
Diputació de Barcelona, i que aquesta corporació assumirà la presidència, i tindrà vot 
de qualitat, i vist que s’atribueix a aquesta Comissió de Seguiment l’elaboració de les 
actes de verificació dels compromisos de les parts, així com proporcionar solucions a 
les discrepàncies en aplicació o interpretació del conveni de col·laboració.  
 
Vist el pacte sisè del conveni, referent a les causes d’extinció del conveni de 
col·laboració.   
 
Vist el capítol VI, Títol Preliminar, i especialment l’article 52 corresponent els efectes 
de la resolució de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Vist el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, respecte els poders adjudicadors, 
normativa aplicable segons la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, pel que es transposa a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014.   
 
Vist l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte del tràmit 
d’audiència, normativa aplicable segons Disposició Transitòria Tercera de la Llei 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
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Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist, en darrer terme, que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar 
l’exercici de la competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut 
del que disposa l’apartat 3.4 j3) 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 la liquidació econòmica del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón per 
consolidar les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de 
los gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo 
local” de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de data 7 de juny de 2016 i 
27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la Comissió de Seguiment 
per l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de les parts.  
 
Aquesta liquidació econòmica queda de la següent manera:  
 

- La Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón va executar activitats per un 
import de CENT QUARANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (144.455,02 €). D’aquest import executat 
no s’accepta la despesa de Coordinació “contrato y colaboración académica” 
del Sr. XXX que ascendeix a TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS EUROS (39.900 
€) al no seguir aquesta contractació el procediment legalment establert, en 
conseqüència l’import correctament executat correspon a CENT QUATRE MIL 
CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS (104.555,02 
€). 

 
- La Diputació de Barcelona va realitzar un pagament de CENT TRENTA-SIS 

MIL CINC-CENTS EUROS (136.500 €) a la Fundació Ortega i Gasset – 
Gregorio Marañón. 
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En conseqüència, la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón ha de 
reintegrar a la Diputació de Barcelona la diferència entre l’import correctament 
executat i el pagament realitzat per la Diputació de Barcelona, és a dir TRENTA-
UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS (31.944,98 €). 

 
Segon. DECLARAR l’extinció del conveni de col·laboració de conformitat al pacte sisè 
del conveni.  
 
Tercer. CONCEDIR a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio Marañón un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per tal que presentin les al·legacions, i altres elements de prova, que consideri 
oportunes.  
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio 
Marañón.”  
 
La presidenta accidental, senyora Martínez (CiU), dona la paraula al president del 
Grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, qui vol saber què ha passat per a arribar a 
l’extinció del conveni. 
 
La senyora Martínez (CiU), respon dient que la Fundació Ortega i Gasset – Gregorio 
Marañón va executar activitats per un import de cent quaranta-quatre mil quatre-cents 
cinquanta-cinc euros amb dos cèntims, i que d’aquest import executat no s’accepta 
una de les despeses justificades, en no haver seguit la contractació el procediment 
legalment establert. La Diputació de Barcelona havia realitzat un pagament superior a 
la xifra justificada correctament i, per tant, la Fundació ha de reintegrar la quantitat de 
trenta-un mil nou-cents quaranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims.  
 
I, alhora, es proposa extingir el conveni de col·laboració de conformitat amb les 
previsions del pacte sisè d’aquest.  

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria que inclou les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa, amb 
concurrència, destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal 
de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018 (exp. núm. 2019/7933).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president 
delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“FETS 

 
1. L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de 

promoure els drets i les oportunitats dels infants. Ofereix oportunitats de 
desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional en plenes garanties en una 
etapa primerenca determinant per la trajectòria vital futura. Les escoles bressol 
suposen per a la gran majoria dels nens i nenes la primera ocasió de participar en 
un context social fora de la seva família. Al mateix temps, les polítiques 
d’escolarització en primera infància han esdevingut un recurs bàsic, de les més 
àmplies polítiques d’atenció a les famílies. L’escolarització permet millorar les 
condicions per conciliar la vida laboral i familiar i multipliquen les oportunitats de 
creixement econòmic i d’inclusió i progrés social per als seus membres.  
 

2. El recolzament de la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
Educació, a l’impuls i sosteniment de les polítiques d’escola bressol compta també 
amb una trajectòria consolidada, i ha implicat la generació de diversos recursos 
destinats al funcionament dels centres. 
 

3. El Pla de mandat 2016-2019 estableix com a línia d’actuació el reforçament de 
l’acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei 
d’Educació de Catalunya, amb l’objectiu de garantir una educació de qualitat 
equitativa i adaptada a l’entorn. En aquest marc esdevé bàsica la consolidació de 
les escoles bressol i la transferència de recursos tècnics, econòmics, materials i 
formatius que contribueixin a mantenir-ne la qualitat.  

 
4. Aquesta convocatòria es concreta en transferències dineràries per al sosteniment 

de serveis i estructures de gestió, distribuïdes per criteris socioeconòmics i de 
gestió. Els criteris de la convocatòria s’inspiren en la idea d’afavorir l’equitat i 
millora de les condicions d’accessibilitat a l’escola bressol, posant l’accent en 
l’atenció a la diversitat. Així mateix, es reconeix l’especial esforç econòmic que 
realitzen alguns municipis per mantenir actiu el seu servei d’escola bressol, 
destinant més recursos allà on és més necessari. 

 
5. A fi de donar continuïtat als objectius de la Gerència, per a aquest any, el 

pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades 
en la present convocatòria és de DOTZE MILIONS D’EUROS (12.000.000,00 €). 
La despesa va a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i 
G/40300/32000/46800, en funció de la naturalesa jurídica del beneficiari, del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any 2019.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

1. El marc legal de les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) i l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, 
l'Ordenança). 

 
2. L’Ordenança estableix al seu article 30 la concessió directa amb concurrència. 

 
3. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, 

i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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. 

 
4. Segons els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
5. Segons el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 

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

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

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

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

A C O R D S 
 

Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120011023), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, el text 
íntegre de la qual és el següent: 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB 
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CONCURRÈNCIA, DESTINADES AL SOSTENIMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, PER AL CURS 2017-
2018” 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011023  
 
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 (en endavant, 
l’Ordenança). 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) de la LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, i contribuir a la sostenibilitat econòmica i 
financera del servei d’escola bressol municipal.  
 
Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el 
d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d'educació 
infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat 
d'oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
 
3. Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’han de destinar a finançar 
les despeses d’actuacions compreses entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. 
 
4. Beneficiaris i requisits dels sol·licitants   
 
Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que 
siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al 
Registre de Centres corresponent.   
 
S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre 
ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle 
d’educació infantil en escoles rurals. 
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5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 20 de maig de 2019 i finalitzarà 
el 14 de juny de 2019. 
 
La presentació de sol·licituds es realitzarà electrònicament a través del Portal Municipal de 
Tràmits dels ens locals i altres administracions públiques de la Seu Electrònica corporativa 
(en endavant, el Portal).  
 
En formalitzar la sol·licitud cal adjuntar els formularis associats segons model específic 
habilitat a tal efecte, degudament complimentats.  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
El Portal permet preparar noves sol·licituds, editar-les o modificar-les i consultar l’estat de la 
seva tramitació. 
 
Quan els usuaris/àries del Portal es corresponguin amb persones que ocupen els càrrecs 
d’alcalde/essa i/o de secretari/ària d’ens destinataris tindran, a més de les funcions 
anteriors, les de signatura i presentació de sol·licituds. 
 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
sol·licituds sempre que exerceixin per delegació o substitució de la secretaria de l’ens, 
prèvia acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de la persona jurídica 
de cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma PSIS posada a 
disposició per l’Agència Catalana de Certificació (CatCert), de conformitat amb el previst a la 
Seu Electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp) 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
6. Registre electrònic 
 
Quan es signa i es presenta una sol·licitud a través del Portal es genera un rebut de registre 
acreditatiu de la presentació que conté referència a la data i l’hora d’entrada al registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, el número de registre d’entrada, així com també, la 
resta de dades previstes en la normativa reguladora del Registre electrònic de la Diputació. 
 
La sol·licitud registrada estarà disponible a través del Portal. 
 
Els documents que acompanyin les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats podran 
utilitzar els formats i tenir l’extensió recollits en els requisits tecnològics de la Seu 
Electrònica corporativa, disponibles a l’adreça: 
 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/ 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/
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7. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, justificació, 
etc.) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se 
al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rbla. Catalunya 126, Barcelona) en horari 
de 8:30 hores a 14:30 hores 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 la resta de 
subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar al centre gestor mitjançant correu 
electrònic adreçat a gs.educacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa 
efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.  
 
8. Consulta i seguiment de sol·licituds 
 
Mitjançant el Portal es podrà consultar l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades a 
la Diputació. 
 
Els estats de tramitació d’una sol·licitud són: 
 
a. "Lliurada": Des del moment en que és tramesa per l’ens destinatari i fins a la seva revisió 

per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar l’existència o no 
d’incidències esmenables. 

 
b. "Pendent d’esmena": Des del moment en què la Diputació efectua un requeriment 

d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió de la sol·licitud, l’existència 
d’incidències esmenables. 

 

c. "En curs": Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat incidències esmenables i fins a l’adopció d’una resolució estimatòria o 
desestimatòria. 

 

d. "Estimada": Des del moment en que generi una concessió. 
 

e. "Desestimada": Des del moment en què no generi una concessió per menor valoració i 
manca de recursos disponibles per atendre-la, per incompliment dels requisits 
administratius i tècnics establerts o per desistiment de l’ens sol·licitant. 

 

f. "Finalitzada": Des del moment en què, per aquelles sol·licituds que es van estimar, es 
realitzi l’objecte de l’actuació, s’acordi la resolució de l’ajut o es procedeixi a la seva 
revocació i/o baixa en el marc del tancament de la convocatòria. 

9. Esmena a instància de l’ens 
 

Durant el termini de sol·licitud, els ens locals destinataris poden esmenar les sol·licituds que 
es trobin en estat de “lliurada”. 
 

mailto:gs.educacio@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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L’esmena de sol·licituds en estat “en curs” i dins el termini de sol·licitud, comporta, 
necessàriament, la tramitació d’una nova sol·licitud, que substituirà l’anterior. 
 

10. Revisió de sol·licituds i esmena 
 

El Portal actua com a espai d’avís i de comunicació durant la fase d’instrucció de sol·licituds. 
 

En cas que, fruit de la revisió es determini l’existència de defectes esmenables, es procedirà 
de la següent manera: 
 

a. S’enviarà a l’ens destinatari una comunicació electrònica que identifiqui l’expedient 
afectat i el defecte. 

b. L’ens disposa de set dies naturals a partir de l’endemà de rebre la comunicació 
electrònica per esmenar els defectes assenyalats. Transcorregut aquest termini sense 
haver efectuat l’esmena, se l’ha de tenir per desistit tàcitament de la sol·licitud. 

c. La subsanació del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. 
 
Transcorregut el termini de sol·licitud no s’admetrà la presentació, en el marc d’una esmena, 
de noves sol·licituds o de sol·licituds alienes al requeriment efectuat. 
 
11. Criteris automàtics d’esmena 
 
Durant el procés d’instrucció de les sol·licituds, sense necessitat de requeriment previ a 
l’ens sol·licitant, quan es presenti duplicadament alguna sol·licitud, la posterior preval sobre 
l’anterior, llevat que l’ens sol·licitant indiqui el contrari.  
 
12. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions és el de concessió directa amb 
concurrència. 
 
13. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 
El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és de DOTZE MILIONS EUROS (12.000.000,00 €). La despesa va a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46800, en 
funció de la naturalesa jurídica del beneficiari, del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2019.  
 
No poden atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
14. Criteris de determinació de l’import a concedir 
 

La quantia màxima de 12.000.000,00 € es distribuirà entre tots els sol·licitants que hagin 
tramès una sol·licitud que compleixi els requisits, en funció del nombre d’alumnes 
equivalents del curs 2017-2018. 
Es considera alumne equivalent aquell que rep atenció educativa durant cinc hores al dia i 
cinc dies a la setmana. En el cas d’alumnes que rebin menys atenció de l’esmentada 
anteriorment, es calcularà el nombre d’alumnes equivalents multiplicant el nombre 
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d’alumnes d’atenció parcial pel nombre d’hores diàries d’atenció, calculant el nombre 
d’hores setmanals i dividint el resultat per 25. 
 
El nombre màxim d’alumnes equivalents en cada escola bressol no pot superar el nombre 
de places autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en aquell 
mateix centre. 
 
En cap cas, l’import màxim de subvenció per cada alumne equivalent del curs 2017-2018 
pot superar la quantitat de 875,00 €. Si el reconeixement total d'imports supera la quantitat 
total assignada, l'import per ens destinatari es reduirà de forma proporcional per a tots els 
ens fins esgotar la quantitat total assignada. 
 
15. Instrucció, resolució i notificació 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria és la Gerència de Serveis d’Educació, de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
Instruïdes les sol·licituds presentades, i si s’escau, esmenats els defectes corresponents, es 
procedirà a resoldre definitivament l’atorgament de les subvencions. A tal efecte, la proposta 
de resolució serà elevada per la Presidència delegada de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports, a proposta de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la seva aprovació a la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions serà de tres mesos a 
comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, la notificació individual es substituirà per 
la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, en un termini màxim de 10 dies 
des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 45.1 de la 
LPACAP, en relació a l’article 40.2. 
 
La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i a la 
pàgina web següent:  
 
http://www.diba.cat/es/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
16. Acceptació de la subvenció 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província sense que hagi 
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà 
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió.  
 
17. Obligacions dels beneficiaris 
 

http://www.diba.cat/es/web/educacio/ceconomica/suport-economic-llars-infants
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Són obligacions dels ens locals beneficiaris, a més de les especificades a l’article 14 de la 
LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció, si 
escau:  
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

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

amb la Seguretat Social. 
 

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

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

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

5. Els documents de qualsevol mena, justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, a comptar des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

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

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

 
18. Despeses subvencionables 
 
Es poden finançar amb càrrec a les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria, 
les despeses de personal i les despeses corrents derivades del funcionament de centres i 
serveis educatius de primer cicle d'educació infantil corresponents als capítols següents dels 
pressupostos de despesa dels ens locals, en els termes establerts a l'Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura de pressupostos de les 
entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març: 
 
a. Capítol 1, "despeses de personal", relatives a personal del centre i al personal municipal 

de gestió i administració educativa del primer cicle d'educació infantil. 
 

b. Capítol 2, "despeses corrents en béns i serveis", associades amb les despeses 
derivades del funcionament dels centres i dels seus serveis d'escolaritat, de menjador i 
d'acollida. 

 
c. Capítol 4, "transferències corrents", quan estiguin vinculades al funcionament del centre, 

incloses les beques i els ajuts individuals que fomentin l'accessibilitat dels infants. 
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No són elegibles, i no es poden finançar amb càrrec als recursos econòmics d’aquesta 
convocatòria, les despeses corresponents a inversions o amortitzacions ni les de qualsevol 
naturalesa econòmica vinculades al transport escolar i el desplaçament d'alumnat. 
 
19. Forma de pagament 
 
El pagament total de la subvenció concedida s’efectuarà, prèvia presentació dels justificants 
exigits, dins del termini establert a l’efecte en aquestes bases.  
 
20. Termini i forma de justificació de les subvencions  
 
El termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 d’octubre de 2019 al 15 de 
novembre de 2019.   
 
La justificació de les despeses s’efectuarà mitjançant la presentació del model específic 
habilitat a l’efecte, en el si del Portal de tràmits als ens locals i altres administracions 
públiques. Aquesta justificació consistirà en una memòria de l’actuació i una certificació 
acreditativa de les despeses efectuades signada per un funcionari públic habilitat en 
l’exercici de les seves funcions. Per mitjà de la complementació d’aquest model es 
certificaran les dades corresponents a la prestació del servei, així com la relació de 
despeses derivades del seu funcionament, assumides per l’ens local beneficiari. Així mateix 
inclouran la relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència. 
 
Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions públiques. 
 
Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 
 
En cas que es justifiquin despeses no elegibles que impliquin la realització d’un pagament a 
l’ens beneficiari inferior a l’import concedit, el centre gestor de la Diputació, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils des de l’entrada de la justificació a la Diputació, enviarà un escrit a 
l’ens destinatari per tal que aquest pugui presentar una nova justificació o una justificació 
complementària. 
 
En cas que les justificacions no siguin conformes per requisits materials, el centre gestor, en 
el termini màxim de 10 dies hàbils des de l’entrada de la justificació a la Diputació, 
comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui. 
 
 
21. Procediment de justificació 
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La tramitació electrònica es realitzarà a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa.  
 
Per gaudir de la condició d’usuari/ària del Portal caldrà disposar d’accés i identificar-se 
mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
Per poder crear un esborrany de justificació, caldrà accedir a l’expedient de referència. 
 
El Portal permet crear i editar esborranys de justificació, i consultar l’estat de tramitació dels 
expedients de l’ens al qual pertany l’usuari/ària. 
 
Els usuaris/àries que ocupen els càrrecs d’interventor/a i/o de secretari/ària-interventor/a 
tindran, a més de les funcions anteriors, les de signatura i presentació de la documentació. 
Altres usuaris/àries del Portal poden disposar de les funcions de signatura i presentació de 
la documentació sempre que es tracti de funcionaris públics habilitats en l’exercici de les 
seves funcions i exerceixin per delegació o substitució d’un usuari signatari, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. 
 
Als efectes de signatura, s’admet el certificat de signatura electrònica de persona jurídica de 
cada entitat, prèvia validació i admissió dels mateixos a la plataforma de validació 
electrònica PSIS facilitada per l’Agència Catalana de Certificació, de conformitat amb el 
previst a la Seu electrònica de la Diputació  
https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp 
 
L’ús del Portal comporta l’acceptació d’aquest règim, la tecnologia emprada i els efectes que 
del seu ús se’n derivin. 
 
22. Tancament i liquidació 
 
Una vegada transcorregut el termini màxim de justificació previst, s’habilitarà un termini de 
15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent, així com també per 
esmenar i al·legar el que s’estimi pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació de l’ajut. 
 
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació pertinent ni s’hagin 
esmenat els defectes, s’iniciarà l’expedient de revocació de les subvencions no justificades.  
 
23. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
Els ajuts atorgats en el marc de la present convocatòria són compatibles amb qualsevol altra 
subvenció o ajut concedit per altres administracions i ens públics o privats sempre i quan no 
es produeixi, en cap cas, el sobrefinançament de l'actuació i no s'estiguin finançant les 
mateixes despeses. En aquest sentit, les despeses que es justifiquin, pel percentatge que 
s'imputi a l'ajut de la Diputació, no podran justificar-se per a altres convocatòries i/o davant 
d'altres administracions públiques. 
 
 
24. Publicitat de les subvencions concedides 
 

https://seuelectronica.diba.cat/sistSigAcceptats.asp
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Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions i de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
25. Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de les seves activitats, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva 
pàgina Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26. Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  
 
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l’ens 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 les activitats i projectes; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei general de 
subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
28. 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. 
 
29. Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb 
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de 
gestió documental i d’arxiu.  
 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades 
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia 
delegatprotectdades@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la 
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
S’informa a les persones interessades que poden exercir l’accés a la seva informació i la 
resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
o presencialment a les oficines del Registre https://www.diba.cat/es/web/registre/ 

 

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

 
“Extracte de l’Acord de data 9 de maig de 2019 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, pel qual es convoquen subvencions, mitjançant el procediment de 
concessió directa amb concurrència, destinades al sosteniment del servei de l’escola 
bressol municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, promogudes 
per la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Codi convocatòria: 201920195120011023  
 
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 complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
La presentació de sol·licituds es realitzarà a través del Portal Municipal de Tràmits dels ens 
locals i altres administracions de la Seu Electrònica corporativa (en endavant, el Portal).  
 
 

Primer. Beneficiaris 
 

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions tots els ajuntaments i les entitats municipals 
descentralitzades de la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants, que 
siguin titulars o que gestionin llars d’infants, les quals han d’estar creades mitjançant 
conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i inscrites al 
Registre de Centres corresponent. 
 

mailto:delegatprotectdades@diba.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://www.diba.cat/es/web/registre/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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S’inclouen els municipis que ofereixen serveis d’escolarització en el marc de l’Ordre 
ENS/273/2015 de 25 d’agost, mitjançant la qual s’aprova el Pla experimental de primer cicle 
d’educació infantil en escoles rurals. 
 

Segon. Objecte 
 

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, i contribuir a la sostenibilitat econòmica i 
financera del servei d’escola bressol municipal.  
 

Els principis que inspiren la convocatòria són els de garantir la continuïtat dels serveis i el 
d’afavorir l'accés als centres i serveis educatius municipals del primer cicle d'educació 
infantil als infants promovent l’escolarització equilibrada, en condicions d’igualtat 
d'oportunitats, educació inclusiva i equitat. 
 

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 
 

El pressupost màxim que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la 
present convocatòria és de DOTZE MILIONS EUROS (12.000.000,00 €). La despesa va a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46800, en 
funció de la naturalesa jurídica del beneficiari, del pressupost de despeses de la Diputació 
de Barcelona de l’any 2019.  
 

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

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 20 de maig de 2019 i finalitzarà 
el 14 de juny de 2019. 
 
Sisè. Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’han de destinar a finançar 
les despeses d’actuacions compreses entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. 
Setè. Altres dades 
 
El termini per a la justificació de les subvencions serà del l’1 d’octubre de 2019 al 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 Annex I i Annex II 
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de 
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desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de 
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en 
llengua catalana. 
 

Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destina a aquestes subvencions per un import 
de DOTZE MILIONS EUROS (12.000.000,00 €), condicionada a l’aprovació de la 
modificació de crèdit número 5/2019. La despesa va a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries G/40300/32000/46200 i G/40300/32000/46800, en funció de la 
naturalesa jurídica del beneficiari, del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2019.  
 

Cinquè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 
2017-2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels 
alumnes d’aquelles llars d’infants, per un import d’1.440.000 € (exp. núm. 
2019/945).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“FETS 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 14 de 
febrer de 2019, va aprovar la convocatòria núm. 201920195120010553 per a 
l’atorgament de subvencions destinades al suport a les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, 
mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes 
d’aquestes llars d’infants, de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. 
 

2. La base específica número 12, relativa a l’òrgan competent per a la instrucció i 
proposta de resolució, estableix la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona com a òrgan competent 
per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions previstes en la 
convocatòria. La mateixa base estableix que 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. 
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3. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’han rebut un total de 94 
sol·licituds, de les quals 92 han estat estimades i 2 desestimades per presentar-se 
fora termini. Realitzada la instrucció, la Gerència de Serveis d’Educació emet 
informe tècnic d’instrucció, de data 5 d’abril de 2019, en el qual valora les 
sol·licituds presentades i fa proposta de resolució, de conformitat amb les bases 9, 
10 i 11 de la convocatòria, la motivació del qual consta a l’expedient.   

 
4. En data 9 d’abril de 2019 es reuneix l’òrgan col·legiat designat a l’efecte i formula 

la proposta de resolució de la convocatòria que es recull en l’Acta, que consta a 
l’expedient. 

 
5. El pressupost màxim destinat per a la concessió d’aquestes subvencions és d’UN 

MILIÓ QUATRE-CENTS QUARANTA MIL EUROS (1.440.000,00 €), import que 
s’ha repartit íntegrament, d’acord a l’assignació individualitzada efectuada de forma 
proporcional a la puntuació total obtinguda respecte de la suma total de punts 
assignats al conjunt de beneficiaris i en base a la quantia total d’aquesta 
convocatòria.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Segons el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el 
seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, (en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny (en endavant ROAS). 
 

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

 
3. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, 

i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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), es va publicar, en data 25 de febrer de 2019, un extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb número 
d’identificació BDNS 440517.  

 
4. Segons el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 

següents de l’Ordenança.  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, 
i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, així com a l’article 4 de la 
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat, per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (publicada al BOE núm. 
299, de 15 de desembre de 2015), procedeix comunicar la concessió d’aquestes 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
6. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 

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

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
201920195120010553 per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a les 
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2017-2018, mitjançant 
la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars 
d’infants, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als 
següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen: 
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Nom entitat NIF 
Nbre. 

d'alumnes 
escolaritzats 

Nbre. alumnes 
centres 
màxima 

complexitat 

Puntuació 
Criteri 1 

Alumnes 
amb NEE 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
total  

Import 
concedit 

 

1903001428 
Posició 

ÀGORA LLAR D'INFANTS SCCL F60674363 63 0 63 0 0 63 10.428,78 € 92 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
EVOLUTIVO DEL NIÑO 

G08921546 72 72 144 9 36 180 29.796,53 € 1 

ASS.PEDAGÒGICA CULTURAL PEL 
FOMENT EDUCATIU DELS INFANTS 
PETIT CULTURAL 

G65879264 69 0 69 0 0 69 11.422,00 € 2 

ASSOCIACIO BADIU PER L'AJUDA 
ALS INFANTS 

G66276809 52 0 52 0 0 52 8.607,89 € 3 

ASSOCIACIÓ D'EDUCACIÓ INFANTIL 
EL CARRILET 

G65167223 36 0 36 0 0 36 5.959,31 € 4 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE G65930182 81 0 81 0 0 81 13.408,44 € 5 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA 0-3 
SALTIRÓ 

G64991953 61 61 122 0 0 122 20.195,42 € 6 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ G65145583 45 0 45 8 32 77 12.746,29 € 7 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA EL 
TAULELL 

G63025670 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 8 

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LA CASETA 
DE COLORS 

G64929805 74 0 74 0 0 74 12.249,68 € 9 

ASSOCIACIO EDUCATIVA 
TRAMUNTANA 

G64863277 43 43 86 0 0 86 14.236,12 € 10 

ASSOCIACIO EL XERRIC PER 
L'EDUCACIO DELS INFANTS (llars 
d'infants Xerric Granollers i Xerric Les 

G64838303 101 37 138 0 0 138 22.844,01 € 11 

ASSOCIACIO LA NONA PER 
L'EDUCACIO DELS INFANTS (llar 
d'infants La Nona) 

G66837535 36 0 36 0 0 36 5.959,31 € 12 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
ACADÈMIA IGUALADA 

G62663778 53 53 106 0 0 106 17.546,84 € 13 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA DING 
DONG DONG 

G65610602 32 32 64 0 0 64 10.594,32 € 14 

ASSOCIACIO PEDAGOGICA EL 
GUIRIGALL 

G66051194 126 61 187 10 40 227 37.576,73 € 15 
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Nom entitat NIF 
Nbre. 

d'alumnes 
escolaritzats 

Nbre. alumnes 
centres 
màxima 

complexitat 

Puntuació 
Criteri 1 

Alumnes 
amb NEE 

Puntuació 
Criteri 2 

Puntuació 
total  

Import 
concedit 

 

1903001428 
Posició 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA ELS 
GEGANTS 

G65070229 74 74 148 0 0 148 24.499,37 € 16 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA LA VILA G65127326 102 0 102 1 4 106 17.546,84 € 17 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA MAINADA G66338815 118 0 118 0 0 118 19.533,28 € 18 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 
PARVULARI MAGNOLIA 

G63612162 107 107 214 0 0 214 35.424,76 € 19 

ASSOCIACIÓ PEDÀGOGICA PEGGY 
NENS 

G67088773 86 0 86 0 0 86 14.236,12 € 20 

ASSOCIACIÓ PER AL PROMOCIÓ DE 
LES GUARDERIES EL MEU JARDÍ 

G59808196 24 24 48 0 0 48 7.945,74 € 21 

ASSOCIACIÓ PER L'EDUCACIÓ DELS 
INFANTS LA CUA FERA DE SANTA 
COLOMA 

G66828930 41 41 82 0 0 82 13.573,97 € 22 

ASSOCIACIÓ PETIT NEN JESUS DE 
PRAGA (llar d'infants Petit Nen Jesus de 
Praga) 

G65734717 35 0 35 0 0 35 5.793,77 € 23 

ASSOCIACIÓ SANTAPAU PER 
L’EDUCACIÓ DE LA INFÀNCIA (llar 
d'infants Petit Aloma) 

G64561707 73 73 146 0 0 146 24.168,30 € 24 

ASSOCIACIO SINGUERLIN PER 
L'EDUCACIO DELS INFANTS 

G65075756 72 0 72 2 8 80 13.242,90 € 25 

ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA 
CALIMERO 

G65585283 74 74 148 0 0 148 24.499,37 € 26 

COL.LEGI MARY WARD R0800377D 28 0 28 0 0 28 4.635,02 € 27 

COL·LEGI JOSEP TOUS R0800711D 75 75 150 0 0 150 24.830,44 € 28 

COL·LEGI MARE DEL DIVÍ PASTOR R0800709H 20 20 40 0 0 40 6.621,45 € 29 

COL·LEGI SANT JOSEP CARMELITES 
MISSIOERES GRÀCIA 

R0800775I 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 30 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS 

R0800970F 71 71 142 0 0 142 23.506,15 € 31 

CONGREGACIÓN SIERVAS DE LA 
PASIÓN 

R0800086A 29 0 29 0 0 29 4.800,55 € 32 

EINA SCCL F08306763 58 58 116 1 4 120 19.864,35 € 33 
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1903001428 
Posició 

EL RAVAL SCCL F08766032 43 43 86 2 8 94 15.560,41 € 34 

ESCOLA AZORÍN SCCL F58107921 38 38 76 2 8 84 13.905,05 € 35 

ESCOLA BRESSOL EL CAMPANAR F58435827 67 0 67 0 0 67 11.090,93 € 36 

ESCOLA BRESSOL GARABATOS 
SCCL 

F58025925 56 56 112 0 0 112 18.540,06 € 37 

ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY 
SCCL 

F61444931 61 0 61 2 8 69 11.422,00 € 38 

ESCOLA BRESSOL PATUFET S.C.C.L. F08896557 61 61 122 2 8 130 21.519,71 € 39 

ESCOLA BRESSOL SOL 
SOLET,S.C.C.L. 

F08822397 85 0 85 0 0 85 14.070,58 € 40 

ESCOLA D'INFANTS QUITXALLA 
SCCL 

F08834913 69 69 138 0 0 138 22.844,01 € 41 

ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS 
FUNDACIÓ PRIVADA 

G62655048 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 42 

ESCOLA GRAVI SCCL F08392953 9 0 9 0 0 9 1.489,83 € 43 

ESCOLA MARE DEL DIVÍ PASTOR R0800710F 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 44 

ESCOLA PIA DE MOIÀ R0800593F 28 0 28 0 0 28 4.635,02 € 45 

ESCOLA PIA IGUALADA R0800592H 58 58 116 0 0 116 19.202,21 € 46 

ESCOLES PARROQUIALS 
ANUNCIATA 

R0800234G 35 0 35 0 0 35 5.793,77 € 47 

FEDAC G65058349 73 0 73 0 0 73 12.084,15 € 48 

FUNDACIO ABAT OLIBA G08716128 71 0 71 0 0 71 11.753,08 € 49 

FUNDACIO CASA DE LA SAGRADA 
FAMÍLIA 

G08305054 24 0 24 0 0 24 3.972,87 € 50 

FUNDACIÓ CHAMPAGNAT MARISTES 
IGUALADA 

G59816991 46 46 92 0 0 92 15.229,34 € 51 

FUNDACIÓ EDUCATIVA DOMINIQUES 
DE L'ENSENYAMENT 

G63608467 42 42 84 0 0 84 13.905,05 € 52 

FUNDACIÓ ENSENYAMENT I FAMÍLIA G62312319 109 81 190 0 0 190 31.451,89 € 53 

FUNDACIO ESCOLÀPIES G65801904 76 41 117 0 0 117 19.367,74 € 54 

FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ G62411624 132 0 132 0 0 132 21.850,79 € 55 

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS G08424871 36 0 36 16 64 100 16.553,63 € 56 

FUNDACIO P. ESCOLA MOWGLI G08930323 32 32 64 0 0 64 10.594,32 € 57 
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1903001428 
Posició 

FUNDACIÓ PER A LES ESCOLES 
PARROQUIALS-ARXIDIÒCESI 

R5800339C 30 30 60 0 0 60 9.932,18 € 58 

FUNDACIO PRIVADA AJUDA A LA 
INFANCIA, JOVENTUT I FAMILIA (llar 
d'infants El Tren Groc) 

G62812789 74 74 148 0 0 148 24.499,37 € 59 

FUNDACIÓ PRIVADA DOMINIQUES 
DE L'ANUNCIATA SANT FRANCESC 
DE BERGA 

G64491806 59 0 59 1 4 63 10.428,78 € 60 

FUNDACIO PRIVADA EL CASAL (llar 
d'infants El Casalet) 

G61423448 21 0 21 0 0 21 3.476,26 € 61 

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA 
VICENCIANA 

G61114690 303 35 338 0 0 338 55.951,26 € 62 

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLES DE 
L'ATENEU IGUALADÍ 

G61539458 45 45 90 0 0 90 14.898,26 € 63 

FUNDACIÓ PRIVADA GRUP ESCOLES 
MATARÓ 

G61001707 43 43 86 1 4 90 14.898,26 € 64 

FUNDACIÓ PRIVADA JAUME 
VILADOMS 

G60164514 63 0 63 0 0 63 10.428,78 € 65 

FUNDACIÓ PRIVADA LICEO SARRIÀ 
(llar d'infants Sant Marc) 

G58812520 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 66 

FUNDACIÓ PRIVADA MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT 

G61054805 53 0 53 0 0 53 8.773,42 € 67 

FUNDACIÓ PRIVADA PUIG I CUNYER G58455452 26 0 26 0 0 26 4.303,94 € 68 

FUNDACIO PRIVADA SUPORT A LA 
INFÀNCIA (llar d'infants Mon Petit de 
San Pedro) 

G62476411 27 0 27 0 0 27 4.469,48 € 69 

FUNDACIÓ PRIVADA VALLDAURA D.I. G63808448 54 54 108 1 4 112 18.540,06 € 70 

FUNDACIÓ PRIVADA VIL.LA PAQUITA 
- LLAR D'INFANTS NINIS 

G64957954 53 0 53 0 0 53 8.773,42 € 71 

FUNDACIÓ SAGRAT COR SARRIÀ G08862633 27 0 27 0 0 27 4.469,48 € 72 

FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA 
EDUCACIÓ 

G66914607 420 162 582 6 24 606 100.314,95 € 73 

FUNDACIO JULIA CASTELLS G66348335 58 38 96 0 0 96 15.891,48 € 74 
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Posició 

GUARDERIA INFANTIL LABORAL 
SANTA MARIA 

R0800640E 38 0 38 0 0 38 6.290,38 € 75 

HIJAS DEL DIVINO CIELO R0800037D 38 0 38 0 0 38 6.290,38 € 76 

INSTITUT DE GERMANES SAGRADA 
FAMILIA D'URGELL 

R0801965E 79 0 79 0 0 79 13.077,37 € 77 

JARDI D'INFANTS ESTEL BLAU 
S.L.LABORAL 

B61994841 124 124 248 9 36 284 47.012,30 € 78 

LA SALLE MANRESA R0800055F 31 31 62 0 0 62 10.263,25 € 79 

LLAR D' INFANTS SANT CUGAT G63823728 126 0 126 0 0 126 20.857,57 € 80 

LLAR D'INFANTS ACIS R5800396C 41 0 41 0 0 41 6.786,99 € 81 

LLAR D'INFANTS BRESSOL DEL NEN 
JESÚS 

G08824468 83 83 166 0 0 166 27.479,02 € 82 

LLAR D'INFANTS LA GUA-GUA 
S.C.C.L 

F61202776 61 61 122 1 4 126 20.857,57 € 83 

LLAR D'INFANTS LA LLUNA S.C.L. F08782724 60 60 120 0 0 120 19.864,35 € 84 

LLAR D'INFANTS MARE DE ´DÉU DE 
FÀTIMA 

R5800189B 28 28 56 0 0 56 9.270,03 € 85 

LLAR D'INFANTS SANT FELIU R0800626D 34 0 34 1 4 38 6.290,38 € 86 

MARE DIVÍ PASTOR - IGUALADA R0800712B 26 26 52 6 24 76 12.580,76 € 87 

MISIONERAS HERMANAS DE 
BETANIA 

R0800190A 19 19 38 0 0 38 6.290,38 € 88 

NEXE FUNDACIÓ PRIVADA G59986299 35 0 35 35 140 175 28.968,85 € 89 

PROMOCIÓ D'ESCOLES FUNDACIÓ 
PRIVADA 

G60622735 49 0 49 1 4 53 8.773,42 € 90 

SCCL COLEGIO PRINCEPS F08728966 30 30 60 0 0 60 9.932,18 € 91 

Total: 92 entitats   8.231  468 8.699 1.440.000,00€  
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Segon. DESESTIMAR les sol·licituds presentades pel Centre d’Educació Espill de 
Manresa SCCL, amb NIF F63865018, i per l’Escola Infantil Nostra Senyora del 
Carme, amb NIF R0800706D, per haver-se presentat fora de termini. 
 
Tercer. DISPOSAR la despesa que es destina a aquestes subvencions per un import  
d’UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUARANTA MIL EUROS (1.440.000,00 €), a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48901 del pressupost de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019. 
 
Quart. La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un 
mes a partir de l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la 
Província sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la 
subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en 
la concessió. 
 
Cinquè. El termini per a la justificació de les subvencions serà del 17 de juny de 2019 
al 16 de setembre de 2019 i s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
 
Setè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.” 
 

26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de centres educatius de titularitat 
municipal d’ensenyament reglat, així com el model de sol·licitud d’adhesió (exp. 
núm. 2019/7124).-  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: 
 
“ 
1. La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un 

sistema de xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia 
de xarxes té la intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el 
desenvolupament del Servei d’Educació de Catalunya per garantir una educació 
de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn. Entre altres línies d’actuació, 
l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els centres educatius de titularitat 
municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les oportunitats educatives. 
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2. Actualment, l’ensenyament reglat de titularitat municipal a la província de 
Barcelona està conformat per diversos centres de primària, secundària, batxillerat 
i formació professional que apleguen prop de 6.000 alumnes. Aquest mapa 
d’escoles i instituts s’ha consolidat gràcies a la ferma voluntat dels ajuntaments de 
seguir mantenint aquests centres i, per tant, al compromís municipal d’assumir 
una major corresponsabilitat amb l’educació. Mantenir la titularitat d’un centre 
d’aquestes característiques té un valor innegable pel municipi ja que permet 
acostar millor l’ensenyament obligatori a la realitat local, connectar els 
ensenyaments dins i fora de l’horari lectiu i, en últim terme, reforçar l’ecosistema 
educatiu local. Aquesta opció, que és el resultat de determinades dinàmiques 
locals, diferents en cada context, no està exempta de reptes perquè la gestió 
d’aquests centres porta associades una sèrie de dificultats específiques. 

 
3. Davant d’aquesta realitat, la Xarxa de centres educatius de titularitat municipal 

d’ensenyament reglat vol ser un instrument que serveixi per a generar un espai 
d’intercanvi i de coneixement horitzontal entre els centres, contribuir a integrar 
actuacions de suport tècnic, material i econòmic així com possibilitar 
l’aprenentatge compartit. 

 
4. La Xarxa de centres educatius de titularitat municipal d’ensenyament reglat és una 

agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per tots aquells 
ens locals de la demarcació de Barcelona que són titulars d’un centre educatiu 
d’ensenyament reglat que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol, i per la 
Diputació de Barcelona. 

 
5. L'objectiu de la Xarxa és intensificar el suport a la sostenibilitat d’aquests centres 

educatius, la seva connexió amb l’entorn així com posar en valor la 
corresponsabilitat dels ajuntaments en l’educació. 

 
6. Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la 

Xarxa de centres educatius de titularitat municipal d’ensenyament reglat i serà 
l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 

 
7. 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’epígraf 3.4.j.1) 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. APROVAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de centres educatius 
de titularitat municipal d’ensenyament reglat, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT REGLAT 

              
1.- Preàmbul 
 
La Diputació de Barcelona impulsa una línia de treball de consolidació d’un sistema de 
xarxes de centres educatius de titularitat municipal. Aquesta estratègia de xarxes té la 
intenció de reforçar l’acció dels governs locals en el desenvolupament del Servei d’Educació 
de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn. Entre 
altres línies d’actuació, l’assoliment d’aquest objectiu implica enfortir els centres educatius 
de titularitat municipal, en la mesura que contribueixin a ampliar les oportunitats educatives. 
 
Actualment, l’ensenyament reglat de titularitat municipal a la província de Barcelona està 
conformat per diversos centres de primària, secundària, batxillerat i formació professional 
que apleguen prop de 6.000 alumnes. Aquest mapa d’escoles i instituts s’ha consolidat 
gràcies a la ferma voluntat dels ajuntaments de seguir mantenint aquests centres i, per tant, 
al compromís municipal d’assumir una major corresponsabilitat amb l’educació. Mantenir la 
titularitat d’un centre d’aquestes característiques té un valor innegable pel municipi ja que 
permet acostar millor l’ensenyament obligatori a la realitat local, connectar els 
ensenyaments dins i fora de l’horari lectiu i, en últim terme, reforçar l’ecosistema educatiu 
local. Aquesta opció, que és el resultat de determinades dinàmiques locals, diferents en 
cada context, no està exempta de reptes perquè la gestió d’aquests centres porta 
associades una sèrie de dificultats específiques.  
 
Davant d’aquesta realitat, la Xarxa de centres educatius de titularitat municipal 
d’ensenyament reglat vol ser un instrument que serveixi per a generar un espai d’intercanvi i 
de coneixement horitzontal entre els centres, contribuir a integrar actuacions de suport 
tècnic, material i econòmic així com possibilitar l’aprenentatge compartit. 
 
L'objectiu de la Xarxa és intensificar el suport a la sostenibilitat d’aquests centres educatius, 
la seva connexió amb l’entorn així com posar en valor la corresponsabilitat dels ajuntaments 
en l’educació. 
 
2.- Objecte del Protocol 
 
Aquest protocol té per objecte formalitzar la Xarxa de centres educatius de titularitat 
municipal d’ensenyament reglat (XCEMER), establir el marc general i els principis que 
regiran aquesta Xarxa i serà l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre 
la Diputació de Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
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3.- La Xarxa de centres educatius de titularitat municipal d’ensenyament reglat 
 
La XCEMER és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per la 
Diputació de Barcelona i tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que són 
titulars d’un centre educatiu d’ensenyament reglat i que s’hi adhereixen mitjançant aquest 
Protocol. 
 
La finalitat de la Xarxa és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que 
promogui i consolidi el treball dels ens locals en l’àmbit de l’ensenyament reglat. La 
Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona treballa per integrar el conjunt 
de suports econòmics, tècnics i formatius en el marc de la Xarxa. 
 
4.- Línies d’actuació de la Xarxa 
 
Les línies d’actuació que dirigiran els objectius de la Xarxa són les següents: 
 

 Territori i polítiques locals: Reforçar el paper dels ajuntaments i dels centres 
d’ensenyament reglat de titularitat municipal a l’ecosistema educatiu local, així com el 
lideratge dels governs locals en el territori. 

 
 Gestió de centres: Contribuir a la sostenibilitat i millora de la gestió d’aquests centres 

educatius. 
 
 Innovació educativa: Compartir l’estratègia, el coneixement i l’experiència dels 

ajuntaments i dels centres d’ensenyament reglat de titularitat municipal. 
 
5.- Requisits de participació 
 
Poden ser part constituent de la Xarxa els ens locals de la demarcació de Barcelona o els 
ens instrumentals d’aquests, que siguin titulars d’un centre educatiu d’ensenyament reglat i 
que compleixin amb els requeriments d’aquest Protocol. 
 
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència de Serveis d’Educació, ostenta la 
coordinació i promoció de la Xarxa. 
 
6.- Procediment d’adhesió i pèrdua de ser part constituent 
 
6.1. En qualsevol moment, els ens locals o els ens instrumentals d’aquests, que vulguin 

formar part de la Xarxa i compleixin amb els requisits de la clàusula cinquena, hauran 
d’aprovar, per part de l’òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió en 
els termes establerts en el model que s’aprova juntament amb aquest Protocol i 
trametre-la electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 

 https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp . 
 
 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el 

present Protocol així com el compromís d’assumir les obligacions derivades de la seva 
condició de part constituent. 
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6.2. La Diputació de Barcelona, en cas que l’ens local sol·licitant o l’ens instrumental 
d’aquest, compleixi  les condicions per formar part de  la Xarxa, aprovarà l’adhesió a la 
XCEMER. 

 
6.3. La condició de part constituent  es perdrà: 

- per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent  resolució de 
l’òrgan competent, degudament notificat a la Diputació de Barcelona. 

 
- per haver cessat les condicions exigibles per ser part constituent de la Xarxa o per 

incompliment dels compromisos establerts en aquest Protocol prèvia resolució de 
l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona amb audiència prèvia de l’entitat 
afectada. 

 
7.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
• coordinar la planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la 

XCEMER. 
 
•  confeccionar un pla de treball, de caràcter anual o bianual, previ anàlisi de la detecció de 

necessitats i en consonància amb les línies d’actuació de la Xarxa. 
 
•  crear grups de treball amb l’objectiu de desplegar el pla de treball abans esmentat. 
 
•  organitzar de forma periòdica trobades entre els parts constituents  dels grups de  treball 

de la XCEMER. 
 
•  convocar i promoure la participació de totes les parts constituents de la XCEMER en una 

trobada plenària anual on s’exposin els resultats obtinguts i reunions extraordinàries 
sempre que es consideri oportú. 

 
8.- Compromisos dels ens locals 
 
Els ens locals es comprometen a: 
 
• participar en el desenvolupament del pla de treball de la Xarxa 
 
• participar en les actuacions dissenyades en base als objectius de la Xarxa 
 
• participar en els espais d’intercanvi que s’organitzin en el marc de la Xarxa 
 
• cooperar en els sistemes de seguiment i avaluació de les actuacions que desenvolupi la 

Xarxa. 
 
• designar la persona que actuarà en representació de l’ens local davant la Xarxa com a 

referent o tècnic. 
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• facilitar a la Diputació de Barcelona tota la informació necessària pel desenvolupament 
de les actuacions pròpies de la Xarxa. 

 
• autoritzar a la Diputació de Barcelona a la utilització i difusió de la informació i les dades 

publicades a les memòries, estudis i altres treballs derivats de l’activitat de la Xarxa. 
 
9.- Funcionament 
 
La Diputació de Barcelona, representada per la Gerència de Serveis d’Educació, assumeix 
la coordinació, planificació, organització, dinamització i seguiment de les actuacions de la 
Xarxa, tasca que es desenvoluparà des d’una Secretaria tècnica creada a tal efecte. 
 
Les actuacions de la XCEMER es recolliran en un pla de treball, elaborat a partir d’una 
detecció de necessitats prèvia i en línia amb els objectius estratègics de la xarxa. 
 
Cada actuació es desplegarà en el seu pla d’acció, i es portarà a terme a partir del treball 
col·laboratiu de les parts constituents de la Xarxa, organitzades en grups de treball. 
Cadascun dels grups de treball tindrà un interlocutor/a amb la Secretaria tècnica per fer el 
seguiment de les accions i del compliment del pla de treball. 
 
Periòdicament s’organitzaran trobades amb els grups de treball per comprovar i compartir 
els avenços realitzats. A més d’aquestes trobades parcials, cada any es realitzarà una 
trobada plenària, on es convocarà a totes les parts de la XCEMER amb tots els seus perfils 
(polític, tècnic i docent). En el marc d’aquesta trobada plenària es presentaran els plans de 
treball i els resultats obtinguts. 
 
La Diputació de Barcelona podrà convidar a participar en les activitats de la Xarxa a 
persones representants o col·laboradores d’entitats o centres de referència 
d’ensenyament reglat per col·laborar de manera habitual o extraordinària en l’àmbit de 
treball de la XCEMER. 
 
10.- Modificació del Protocol 
 
La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per adaptar-
lo a les necessitats del moment. Les modificacions seran comunicades a totes les parts  i 
publicades al BOPB i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
11.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir el Reglament 
europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades en tots els tractaments de 
dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
 
Els signants i les persones de les quals, per l’acompliment de l’objecte del present protocol, 
es tractin dades personals seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
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12.- Vigència i causes d’extinció de la Xarxa 
 
El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
La Xarxa tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats 
recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les 
causes següents: 
 
• per acord de la Diputació de Barcelona 
• per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius 
• per qualsevol altra circumstància legal 
 
L’acord d’extinció de la XCEMER s’haurà de notificar a totes les parts  de la Xarxa i publicar 
al BOPB i a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
13.- Propietat intel·lectual 
 
Les obres i/o activitats que realitzin els participants de la Xarxa seran de la seva autoria. El 
drets d’explotació ho seran en exclusiva, en qualsevol país del món i sota qualsevol format 
(en especial, comunicació pública, transformació, reproducció i distribució, inclosos en tot 
cas la traducció i el subtitulat o doblatge a qualsevol idioma), i amb caràcter indefinit. 
 
Les obres i/o activitats que, a instància d’un ens local, s’aportin per part de persones 
col·laboradores, es regiran pel règim jurídic que, al respecte, hagin acordat entre ambdós. 
 
14.- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment la llei 
39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas 
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona” 

 
Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa 
de centres educatius de titularitat municipal d’ensenyament reglat. 
 
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.” 
 

ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL 
GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS DE 
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TITULARITAT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT REGLAT PROMOGUDA PER 
LA GERÈNCIA DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ –ÀREA DE CULTURA, 
EDUCACIÓ I ESPORTS- DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
 

MODEL DE SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA 
XARXA DE CENTRES EDUCATIUS DE 

TITULARITAT MUNICIPAL 
D’ENSENYAMENT REGLAT 

  
En ............(nom i cognoms)........................, com a alcalde/alcaldessa o 
secretari/secretària del .....................(nom  entitat)...................., us 
comunico que: 

 
(Nom de l'òrgan competent) ......................... ha aprovat en 
data................la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de centres educatius de 
titularitat municipal d’ensenyament reglat promoguda per la Diputació de 
Barcelona que implica l'acceptació del contingut del Protocol per a 
l'adhesió a la Xarxa de centres educatius de titularitat municipal 
d’ensenyament reglat publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona .....(data)...., amb tots els drets i compromisos que se'n 
deriven. 
 
S'adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l'acord de 
l'òrgan competent de l'ens. 

 
I per a què així consti, ........................, com a alcalde/alcaldessa o 
secretari/secretària signo 

 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la presidenta accidental aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 


