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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS, 
DEL DIA 30 DE MAIG DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 30 de maig de 2019, a les 11 hores i 10 minuts, es reuneix 
a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera 
convocatòria, la Junta de Govern en funcions de la Diputació de Barcelona, sota la 
presidència del seu president en funcions, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb 
l’assistència del vicepresident primer en funcions, senyor Dionís Guiteras i Rubio 
(ERC-AM), vicepresidenta segona en funcions, senyora Laura Martínez i Portell (CiU), 
vicepresident tercer en funcions, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresident 
quart en funcions, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), vicepresidenta cinquena en 
funcions, senyora Núria Parlón i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades en 
funcions, amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Jaume Ciurana i 
Llevadot (CiU), Joan Carles García i Cañizares (CiU), senyora Sonia Recasens i Alsina 
(CiU), senyors Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), 
Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Valentí Junyent i Torras (CiU), Josep Ramon Mut i 
Bosque (ERC-AM), i la diputada i els diputats en funcions, amb veu però sense vot 
següents: senyora Núria Marín i Martinez (PSC-CP) i senyors Miguel Angel Ibáñez 
Giner (Cs) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA). 
 
Hi assisteix, també, el diputat en funcions, senyor Arnau Funes i Romero (ENTESA). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás, i el director de serveis de secretaria, senyor José Luis 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades en funcions, senyores Teresa Maria Fandos i 
Payà (CiU) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa) i els diputats en funcions, senyors 
Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM) i Manuel Reyes López 
(PP). 
 
Oberta la sessió pel president en funcions, senyor Castells (CiU), aquest diu: Bé, molt 
bon dia a tothom. Si els sembla iniciaríem aquesta Junta de Govern. 
 
Abans de començar voldria agrair a tots els diputats i diputades que són aquí les 
mostres de suport que he tingut aquests dies, perquè saben que la meva mare ens va 
deixar, i vaig rebre el suport o per telèfon, trucades, o al tanatori i al funeral de molts 
de vosaltres, i us asseguro que això és molt reconfortant; que la política mai no pugui 
separar l’estimació que poden tenir les persones que treballen plegades, encara que 
siguin d’ideologies molt diverses. I això els asseguro que jo ho valoro moltíssim. Moltes 
gràcies.  
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I, tot seguit, s’entra a l’examen i al 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 9 de maig de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/10099). 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe, emès per la Secretaria General d’aquesta corporació, en relació amb 
l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/10313). 

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

Interlocutòria, dictada pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona en el 
procediment d’acomiadament núm. 880/2013-D, que acorda l’arxiu definitiu de la 
demanda d’acomiadament presentada pel senyor E.M.C. contra la Diputació de 
Barcelona (exp. núm. 2013/8762). 

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

Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 
379/2017, instat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’Acord del 
Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de desembre de 2015, que desestimà la 
reclamació presentada per la representació sindical de Comissions Obreres de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona contra el 
Pressupost del dit organisme per a l’any 2016 i aprovà definitivament el 
Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016 (exp. núm. 2017/6463). 

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

Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el rotlle d’apel·lació núm. 51/2018, 
que estima el recurs d’apel·lació interposat per la societat POLÍGON CAN SEDÓ, 
SL contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona de 
23 de novembre de 2017, emesa en el recurs ordinari núm. 211/2015, que 
desestimava el recurs contenciós administratiu instat per l’esmentada mercantil, 
envers la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada 
dels danys materials produïts a les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, ubicada 
al Parc Natural del Montseny (exp. núm. 2018/3893). 
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7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció 13 
Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació núm. 
1438/2017-3, instat pel senyor F.S.B., que confirma la Sentència del Jutjat de 
Primera Instància núm. 42 de Barcelona de 6 de setembre de 2017, que estima la 
demanda interposada per la Diputació de Barcelona, resol el contracte 
d’arrendament existent entre aquesta corporació i l’apel·lant, de l’habitatge situat 
al carrer Portaferrisa, núm. 13, bis, 2n de Barcelona, per cessió no consentida, i 
condemna el senyor F.S.B. i el senyor H.H.E. a que deixin l’immoble a la lliure 
disposició de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2018/6198). 

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

Sentència, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs de suplicació núm. 5306/2018, instat pel 
senyor A.M.M. contra la Sentència dictada pel Jutjat del Social núm. 18 de 
Barcelona, el 15 de març de 2018, en el procediment núm. 768/2016, que  
desestimà la demanda formulada per l’actor contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, Mutua 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i la 
Diputació de Barcelona, sobre declaració d’incapacitat permanent total (exp. núm. 
2018/16711). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5413, de data 3 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-B interposat per 
la senyora M.C.O.C., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2018/19287). 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5415, de data 3 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-A interposat pel 
senyor R.P.M., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2018/19892). 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5414, de data 3 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 396/2018-A interposat pel 
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senyor L.J.G.F., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel 
qual es desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2018/19921). 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5091, de data 26 d’abril de 2019, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat pel senyor 
I.G.V., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/1021). 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3959, de data 29 de març de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part demandada, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 56 de Barcelona en el procediment núm. 1032/2017-D 
promogut pel senyor A.R.P., contra l’herència jacent de la senyora T. P. A., en 
relació amb una acció de domini per prescripció adquisitiva, a fi d’usucapir un 
immoble situat al carrer Nena Casas, núm. 4, Torre, de la ciutat de Barcelona  
(exp. núm. 2019/3812). 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4655, de data 15 d’abril de 2019, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
19/2019, interposat per la senyora A.M.M. contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan va relliscar amb la graveta existent al pas 
habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via pública (exp. 
núm. 2019/4237). 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4653, de data 15 d’abril de 2019, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, interposat per REALE 
SEGUROS GENERALES, SA contra el Decret de 20 de desembre de 2018, que 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 9 d’agost de 2017 
a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del vehicle matrícula 6095JYP 
contra un porc senglar que va irrompre a la calçada (exp. núm. 2019/7412). 
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16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5715, de data 8 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 107/2019-E, interposat per BTM 
SOUND, SL contra el Decret dictat el 18 de gener de 2019 pel diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, que resol el 
recurs potestatiu de reposició formulat envers la resolució d’adjudicació de les 
obres del projecte executiu d’instal·lació de l’equipament escenotècnic i 
audiovisual de l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial i que deixa sense 
efecte l’adjudicació anterior aprovada (exp. núm. 2019/7832). 

 
Direcció Serveis de Formació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, per definir el règim de col·laboració en la 
determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua 
per a càrrecs públic locals, les policies locals i el personal d’emergències i de 
protecció civil (exp. núm. 2019/0008441). 

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

marc en l’àmbit de la formació, a signar amb l’Associació pel dret a morir 
dignament, per definir el règim de col·laboració per al foment de la cultura del dret 
a la mort digna, del coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre 
la població del DVA, en els municipis de la demarcació de Barcelona i la pròpia 
Diputació (exp. núm. 2019/0008788). 

 
Servei de Contractació 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

conjunta relativa al subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i 
recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu 
sector públic, a l’empresa NEXUS ENERGIA, SA el lot 1: mitja tensió i a 
l’empresa AURA ENERGIA, SL el lot 2: baixa tensió (exp. núm. 2018/0011507). 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació conjunta relatiu al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, 
mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat 
sense publicitat per raons tècniques (exp. núm. 2018/0020546). 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la redacció del 

Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, Projecte 
d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació 
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de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” 
(P17EI1998), mitjançant procediment negociat, a la proposta d’Unió Temporal 
d’Empreses formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i 
FORGAS ARQUITECTES, SLP, guanyadora del concurs de projectes, per un 
import total de 1.305.875,00 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
274.233,75 €, resulta per un import total de 1.580.108,75 €, IVA inclòs. (exp. núm. 
2017/0012464). 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’ampliació de la línia de crèdit a curt termini 

per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” i concessió d’un 
crèdit a curt termini al Consell Comarcal del Vallès Occidental (Exp. 2019/3284). 

 
Caixa de Crèdit 
 
23. CALELLA.- 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 Calella, per 
a finançar l’actuació local “Remodelació instal.lacions esportives”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. (exp. núm.2019/0009945) 

 
24. GRANADA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de la 
Granada, per a finançar l’actuació local “Reurbanització de diferents trams del 
carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. (exp. núm. 2018/0020813) 

 
25. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per a finançar l’actuació local “Gespa 
artificial i adequació entorn camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0009749) 

 
26. IGUALADA.- 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'Igualada, per 
a finançar l’actuació local “Proj. executiu reforma de la pista d'atletisme”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/009355). 

 
27. MASNOU, EL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l’actuació local “Inv.sub: utillatge, mobiliari urbà i vehicles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010260). 
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28. MATARÓ.- 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 Mataró, per 
a finançar l’actuació local “Subm. equip Informàtic i llicències d'ofimàtica”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/009673). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 51.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Skate park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0009070). 

 
30. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Millora arbrat de Can Serra”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009072). 

 
31. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- 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 Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 
2019”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0009957). 

 
32. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, 
a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb. 
vial per a vinants i bicicletes 1a. fase”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0009133). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 44.535,78 €, a l’Ajuntament de 
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010171). 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.464,22 €, a l’Ajuntament de 
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions bens immobles 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0010172). 

 
35. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’Ajuntament de Taradell, per 
a finançar l’actuació local “Obres millora aparcament públic”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009413). 

 
36. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.004,40 €, a l’Ajuntament de Taradell, 
per a finançar l’actuació local “Inversions vàries 2019”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009414). 
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37. TORRELAVIT.- 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 Torrelavit, 
per a finançar l’actuació local “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009919). 

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

aprovar l’esmena, per error material, de l’acord adoptat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de data 9 de maig de 2019, relatiu a la concessió del crèdit dintre 
del programa de la Caixa de Crèdit, a l’Ajuntament de Perafita, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II” (exp. núm. 2019/0008300). 

 
39. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

revocació parcial en relació amb el préstec concedit a l'Ajuntament de la Garriga, 
destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals (exp. núm. 
2016/0005080). 

 
Programa de Crèdit Local 
 
40. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 15.887,61 €, a l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0008737). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’autorització d’ús de determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere més 
Baix, núm. 7-9, de Barcelona, a favor de l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, amb efectes des del 26 
de juny de 2018, per un període de dos anys, prorrogables fins un màxim de 
quatre (exp. núm. 2019/0005343). 

 
Tresoreria 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació dels preus públics per al “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al 
curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 
d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació dels preus públics per al “Postgrau de Projectes Pedagògics i 
Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb 
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la proposta prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió 
ordinària de data 9 d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació del preu públic per al “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 

fixació del preu públic per al “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-tresena edició (exp. núm. 
2019/0010078). 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit per import de 163.389,77 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa (exp. núm. 
2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 41.334,28 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES 
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca (exp. núm. 2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 158.396,04 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 5, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell (exp. núm. 
2017/7464). 
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50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 361.412,35 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers (exp. núm. 
2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 259.744,20 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 5. Vic Nord (exp. núm. 2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 356.928,67 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 6. Vic Centre (exp. núm. 
2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 215.855,05 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud (exp. núm. 2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 482.166,83 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA, contractista de les obres del Projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8. Berga Est 
(exp. núm. 2017/7464). 

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

reconeixement de crèdit per import de 804.965,31 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 9. Berga Oest (exp. núm. 2017/7464). 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar a favor de l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa, la despesa per import de 54.162,48 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464) 
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57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot  2 Vilafranca, la despesa per import de 869.364,96 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell, la despesa per import de 210.465,78 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464) 

 

59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers, la despesa per import de 479.081,01 €, 
IVA inclòs. (exp. núm. 2017/7464) 

 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, contractista de les obres 
del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 5 Vic Nord, la despesa per import de 260.365,90 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464) 

 

61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 6 Vic Centre, la despesa per import de 467.026,94 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud, la despesa per import de 64.678,99 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8 Berga Est, la despesa per 
import de 97.773,89 €, IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
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provincials. Any 2017. Lot 9 Berga Oest, la despesa per import de 102.385 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Santpedor, Cerdanyola del 
Vallès, Vallirana, El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Castelldefels i desestimar diverses  
sol·licituds, en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició 
d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l'objecte d'ampliar el parc 
municipal d'habitatge per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0001375). 

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

concessió, desestimacions, i desistiment dels recursos tècnics i materials de 
l'Oficina d'Habitatge de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp.  núm. 
2019/0005385). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment 

quatre subvencions, atorgades en el marc de la convocatòria de subvencions  
destinades als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que 
gestiona la Diputació, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de 
termini (exp. núm. 2017/0010736). 

 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Patronat del 
Museu de Granollers (MGr), per a col·laborar en l’execució del Pla Estratègic de 
Seguiment i Recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs 
Naturals, per un import de 320.000 €, quantitat distribuïda en els quatre anys de 
vigència del conveni (exp. núm. 2019/0007297). 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2017, en la línia d’explotacions forestals en el Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, al senyor I. d P. G., per import de 1.994,40 € 
(exp. núm. 2016/0011327). 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda 

aprovar la rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern 
en sessió de data 19 d juliol de 2018, en no haver incorporat les desestimacions 
de tres sol·licituds per menor valoració i d’altra banda acceptar les renúncies de 
nou recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a municipis de 
menys de 20.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/0008577). 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 

71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
reconeixement de crèdit a favor de l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), per fer efectiu el pagament d’una subvenció 
atorgada a la dita entitats en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, 2017. (exp. núm. 2017/0000821). 

 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació total de la subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a 
l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia per l’assistència tècnica 
“Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la 
dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, 
en el marc de la convocatòria de subvencions 201520145120006703, aprovada 
per acord de la Junta de Govern, de data 26 de març (BOPB de 2 d’abril de 2015) 
(exp. núm. 2014/9241). 

 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/274524 per a l’adequació de la sala polivalent al 
Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues i Riells i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0009501).  

 

74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/274521 per a la reforma del Casal Familiar del 
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Bruc i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni 
específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” (exp. núm.  2019/0009502).  

 

75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/273000 per a l’adequació de la planta soterrani del 
Marquet de l’Era (C. Sant Feliu, 2) Casa de la Vila de Sant Llorenç Savall i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp. núm. 2019/0009475). 

 

76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases especifiques per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a 
la província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm. 2019/10254). 

 

77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del 
sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l'any 2019  (exp.  núm. 2019/10246). 

 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

78. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 
període d’execució i de justificació previst a les Bases reguladores de la 
convocatòria, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 
2018, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, l’aprenentatge i la 
creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en 
entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més 
biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/6125). 

 

79. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, en el marc del programa Bibliolab (exp. núm. 
2019/10059). 

 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

80. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de 
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serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2017/1109). 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

81. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’actualització del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 
2015/0005509). 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
82. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

formalització d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització del “8è Congrés internacional de la 
bicicleta”, el “17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la ciudad” i l’”EuroVelo and Cycle 
Tourism Conference l’any 2020” (exp. núm. 2019/0008442). 

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

formalització del preacord 19/X/265141 “Ampliació de l’alberg municipal casa 
forestal per a centre d’observació astronòmica”, i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic a l’Ajuntament de Saldes, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0003755). 

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

formalització d’un conveni marc entre les Diputacions de Tarragona, Girona, Lleida 
i Barcelona, i els Ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i la Fundació Eurecat per 
tal de formar part de la Comissió de Turisme de la Fundació Eurecat (exp. núm. 
2019/0009584). 

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

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Occidental (exp. 
2016/0006297). 

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

l’autorització de despesa per tal de fer front al pagament de les obligacions 
derivades del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director 
urbanístic de les Vies Blaves Barcelona (exp. núm. 2016/0004402). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de maig de 2019.- Pel 
senyor president en funcions, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 9 de maig de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

El president en funcions, senyor Castells (CiU), dona la paraula a la vicepresidenta 
cinquena en funcions, senyora Parlon (PSC-CP), per expressar el sentit del vot en els 
diferents punts. Indica que s’abstindrà en tots els punts, llevat dels de donar compte i 
dels que s’indiquen a continuació: 17, 18, 22, 46, 65, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 83, 84 i 85 que els vota a favor. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la 
representació de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 
2019/10099).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“ 
I. Fets 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de 
juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb 
el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la 
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, 
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos ens, organismes 
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la 
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen. Està 
representada, també, en aquells ens i òrgans en què és sol·licitada expressament la 
seva presència i la corporació considera que els objectius d’una i altra entitat són 
coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
En aquest sentit, la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar el Decret 
número 3592/19, de 26 de març, pel qual va prendre en consideració la pèrdua de la 
condició de diputada de la corporació de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, com 
a conseqüència de la seva renúncia als càrrecs de regidora i alcaldessa de 
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l’Ajuntament de la Garriga, amb efectes del dia 24 de març de 2019, tal i com es deriva 
del document acreditatiu emès a l’efecte per la Secretaria del mateix Ajuntament, de 
data 24 de març de 2019. Altrament, la Sra. Budó es troba designada com a 
representant de la Diputació de Barcelona en diversos ens participats, raó per la qual 
resulta procedent realitzar noves designacions en aquests ens que, al seu torn, deixin 
sense efectes les operades en favor de la Sra. Budó. 
 
II. Fonaments de dret 

 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes de referència correspon, llevat que s’hagi 
delegat la competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta corporació d’acord amb 
l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que 
es remet l’art. 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un 
quòrum especial per fer-ho; per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria 
simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 de juliol de 2015, va 
adoptar un acord (AP 129/15) que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la 
Junta de Govern la designació de representants. 

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

ACORDS 
 

PRIMER. MODIFICAR la representació de la Diputació de Barcelona en els 
organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent: 
 
A).- Assemblea Urbana de Catalunya 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 31.01.19 (AJG 1/19), com a 
representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea Urbana de 
Catalunya, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en 
la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea Urbana de Catalunya 
resta de la manera següent: 
 

Primer.- Els representants de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea Urbana 
de Catalunya, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el 
que disposa l’apartat 3.g) de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la Generalitat 
de Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i 
GOV/139/2018, de 20 de novembre, són les persones següents: 
 
Titular: Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
Suplent:  Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
 
Segon.- El representant tècnic de la Diputació de Barcelona en els grups de 
treball de l’Assemblea Urbana de Catalunya que es creïn a l’empara del que 
disposa l’apartat 8 de l’Acord GOV/42/2017, de 4 d’abril, de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pels Acords GOV/126/2017, de 12 de setembre, i 
GOV/139/2018, de 20 de novembre, és: Sr. Salvador Gausa i Gascon. 

 
B).- Associació Arc Llatí 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 19.07.18 (AJG 308/18), com a 
representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de 
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l’Associació Arc Llatí, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a 
substituir-la en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació Arc Llatí resta de la 
manera següent: 
 

Primer. El representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de 
l’Associació Arc Llatí és, amb caràcter nat, el seu President, l’Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació 
internacional, sens perjudici que pugui delegar-ho. 
 
Segon. La suplent del President de la Diputació de Barcelona, per poder 
actuar en la seva absència en les reunions que es convoquin per l’Associació 
Arc Llatí, i en la representació que aquest ostenti, és la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell. 

 
C).- Comissió interinstitucional per a la reinserció social –CIRSO– (Generalitat de 
Catalunya) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, en el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social –
CIRSO–, per delegació del Sr. Castells, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i 
Portell per a substituir-la en la representació per delegació que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Comissió interinstitucional per a 
la reinserció social –CIRSO– resta de la manera següent: 

 
Primer.- D’acord amb l’article 5.1.2.2 del Decret 98/2005, de 31 de maig, de 
creació de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social –CIRSO–, al 
President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, li 
correspon una de les vocalies en el Ple de la Comissió, sens perjudici que 
pugui delegar-la. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la 
Diputació de Barcelona en el Ple de la Comissió Interinstitucional per a la 
reinserció social –CIRSO–, per delegació del Sr. President, la Il·lma. Sra. 
Laura Martínez i Portell. 
 
Tercer.- Es proposa al Plenari de la Comissió que la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell s’integri com a vocal en la Comissió Permanent, d’acord 
amb l’art. 5.2 de la norma reguladora de la Comissió. 
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D).- Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada Contra la Violència 
Masclista (Generalitat de Catalunya) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 577/15), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada Contra la Violència Masclista, i NOMENAR la Il·lma. Sra. 
Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Antoni Garcia i Acero, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 12.11.15 (AJG 577/15), com a 
representant suplent de la Sra. Budó en la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada Contra la Violència Masclista, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. 
Martínez i Portell per a substituir-la en la representació que aquesta ostenta en 
aquest ens en supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada Contra la Violència Masclista resta de la manera següent: 
 

Les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona, en qualitat de 
titular i suplent, com a vocals en la Comissió Nacional per a una intervenció 
coordinada contra la violència masclista, les quals poden tenir o no la condició 
de diputat/ada, d’acord amb l’article 4 del Decret 60/2010, d’11 de maig, del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, de constitució de la Comissió Nacional per 
a una intervenció coordinada contra la violència masclista, adscrita a l’Institut 
Català de les Dones, són: 
 
Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
Suplent: Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero  

 
E).- Comitè Provincial de Barcelona de Creu Roja Espanyola  
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 10.05.18 (AJG 203/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Provincial de Barcelona de 
Creu Roja Espanyola i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a 
substituir-la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. José Muñoz i Luque, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 26.11.15 (AJG 612/15) –i 
mantingut per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 10.05.18 (AJG 
203/18)–, com a representant suplent de la Sra. Budó en el Comitè Provincial de 
Barcelona de Creu Roja Espanyola, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. Martínez i 
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Portell per a substituir-la en la representació que aquesta ostenta en aquest ens en 
supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Comitè Provincial de Barcelona de 
Creu Roja Espanyola, d’acord amb l’article 11.2 dels Estatuts de l’ens, resta de la 
manera següent: 
 

Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
Suplent: Sr. José Muñoz i Luque 

 
F).- Consorci del Barri de la Mina 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del 
Barri de la Mina i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-
la en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Carles Segura i Buixó, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 20.12.18 (AJG 628/18), com a 
representant suplent de la Sra. Budó en Consell de Govern del Consorci del Barri 
de la Mina, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. Martínez i Portell per a substituir-la 
en la representació que aquesta ostenta en aquest ens en supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb els 
estatuts de l’ens i la modificació proposada, resta de la manera següent: 
 

Primer.- Les tres persones, titulars i suplents, que han de representar la 
Diputació de Barcelona en el Consell de Govern del Consorci del Barri de la 
Mina, els quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 
8.2.c) dels Estatuts del Consorci, són les següents: 

 
1 Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 

Suplent: Sr. Carles Segura i Buixó 
 

2 Titular: Sr. Ramir Lafuente i Casali 
Suplent: Sr. Miguel Esteve i Brignardelli 

 
3 Titular: José Muñoz i Luque 

Suplent: Francesc Hernández i Torres 
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Segon.-  D’entre les persones designades per al Consell de Govern, el Sr. José 
Muñoz i Luque serà el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, d’acord amb l’art. 10 dels 
Estatuts del Consorci. 

 
Tercer.- Les persones designades com a suplents ho seran dels seus respectius 
titulars i en la representació que ostentin 

 
G).- Federació de Municipis de Catalunya –Comissió de Drets Socials i Comissió 
de Cooperació i Solidaritat– 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 11.02.16 (AJG 36/16), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Drets Socials i la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat de la Federació de Municipis de Catalunya i 
NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara en ambdues comissions. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en les comissions esmentades de la 
Federació de Municipis de Catalunya és la següent: 
 

Comissió: Comissió de Drets Socials 
Representant: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
 
Comissió: Comissió de Cooperació i Solidaritat 
Representant: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 

 
H).- Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada –CIDOB– 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 19.07.18 (AJG 308/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada -CIDOB-, i NOMENAR la Il·lma. 
Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la representació per delegació que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. Salvador Gausa i Gascon, 
efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 20.12.18 (AJG 628/18), 
com a representant suplent de la Sra. Budó en el Patronat de la Fundació Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació Privada –
CIDOB–, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. Martínez i Portell per a substituir-la en 
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la representació que aquesta ostenta en aquest ens en supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, Fundació Privada –
CIDOB–, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 

 
Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Centre d’Informació i Documentació Internacionals de Barcelona, 
Fundació Privada -CIDOB- correspon al seu President, Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 11 dels propis 
Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals de Barcelona, Fundació Privada -CIDOB-, el qual pot tenir o no la 
condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, a qui es faculta 
per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta 
finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom 
de la Corporació. 
 
Tercer.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a suplent de la Sra. 
Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta 
ostenta. 

 
I).- Fundació Internacional Olof Palme 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15), com a 
representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, en el Patronat de la Fundació Internacional Olof Palme i NOMENAR la 
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la representació per 
delegació que ostentava fins ara. 

 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Internacional Olof Palme 
resta de la manera següent: 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Internacional Olof Palme, correspon al seu President, Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, d’acord amb l’article 16.2 
dels propis Estatuts de la Fundació.  
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Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la  Fundació Internacional Olof Palme, el qual pot 
tenir o no la condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, a qui 
es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris per a 
aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec 
en nom de la Corporació. 

 
J).- Fundació Maria Aurèlia Capmany   
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 23.09.15 (AJG 417/15), com a 
vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat i en el Consell 
Executiu de la Fundació Maria Aurèlia Capmany i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell per a substituir-la en la representació que ostentava fins ara en 
ambdós òrgans. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Maria Aurèlia Capmany  
resta de la manera següent: 
 

Primer. Els dos vocals, en qualitat de Patrons honorífics, representants de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, 
els quals poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord amb l’article 13 dels 
seus Estatuts, als quals es faculta per atorgar els documents públics i privats que 
siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 
formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació, són:. 

 
1. Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 

 
Segon. D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la Fundació, les persones 
designades s’integraran també en el Consell Executiu. 

 
K).- Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 10.05.18 (AJG 203/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona, per delegació de l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a les persones 
dependents, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la 
en la representació per delegació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. José Muñoz i Luque, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), com a 
patró suplent de la Sra. Budó en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció 
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a les persones dependents, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. Martínez i Portell 
per a substituir-la en la representació que aquesta ostenta en aquest ens en supòsits 
d’absència o impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada per a l’Atenció a 
les persones dependents resta de la manera següent: 
 

Primer.- La representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada per a l’Atenció a les persones dependents correspon al seu 
President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sens perjudici que pugui delegar-la, 
d’acord amb l’article 14 dels propis Estatuts de la Fundació.  
 
Segon.- En virtut de la delegació prevista, es designa representant de la Diputació 
de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada per a l’Atenció a les persones 
dependents, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que 
siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i 
formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la Corporació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com 
a patró suplent, per absència de la Sra. Martínez i Portell, el Sr. José Muñoz i 
Luque. 

 
L).- Fundació Privada Ulls del Món 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 20.12.18 (AJG 628/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Ulls del Món, i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE els nomenaments del Sr. Salvador Gausa i Gascon i el 
Sr. Xavier Bertrana i Horta, com a primer i segon suplent de la Sra. Budó en el 
Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món, operats, respectivament, per Acords 
de la Junta de Govern de data 20.12.18 (AJG 628/18) i de data 14.02.19 (AJG 26/19) i 
NOMENAR-LOS, respectivament, primer i segon suplent de la Sra. Martínez i 
Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions 
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta en aquest 
ens. 
 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada 
Ulls del Món, d’acord amb els Estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
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Primer.- La representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació, la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb el que 
disposa l’article 13 dels Estatuts de l’ens en relació amb la composició del 
Patronat, és la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell. 
 

Segon.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a primer suplent de la 
Sra. Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que 
aquesta ostenta. 
 

Tercer.- El Sr. Xavier Bertrana i Horta actuarà com a segon suplent de la Sra. 
Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que 
aquesta ostenta. 

 

M).- Fundació Privada Institut Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI– 
 

1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 11.10.18 (AJG 445/18), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat i en la Comissió Permanent 
de la Fundació Privada Institut Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI– , i 
NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE els nomenaments del Sr. Salvador Gausa i Gascon i el 
Sr. Xavier Bertrana i Horta, com a primer i segon suplent, respectivament, de la Sra. 
Budó en el Patronat i en la Comissió Permanent de la Fundació Privada Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI–, operats ambdós per Acord de la Junta 
de Govern de data 14.02.19 (AJG 26/19) i NOMENAR-LOS, respectivament, primer i 
segon suplent de la Sra. Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en 
la representació que aquesta ostenta en aquest ens. 

 
3.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona a la Fundació Privada Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals –IBEI–, d’acord amb els Estatuts de l’ens, 
resta de la manera següent: 
 

Primer.- La persona que representa la Diputació de Barcelona en el Patronat 
de la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals –IBEI–, la 
qual pot o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’article 12 dels seus 
Estatuts, a qui es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin 
necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar 
l’acceptació del càrrec en nom de la corporació, és: 

 
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
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Segon.- Es proposa al Patronat de la Fundació que l’Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell s’integri també en la Comissió permanent, d’acord amb 
l’article 34 dels seus Estatuts.   
 
Tercer.- El Sr. Salvador Gausa i Gascon actuarà com a primer suplent de la 
Sra. Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que 
aquesta ostenta al Patronat i a la Comissió Permanent de l’ens. 
 
Quart.- El Sr. Xavier Bertrana i Horta actuarà com a segon suplent de la Sra. 
Martínez i Portell, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les 
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que 
aquesta ostenta al Patronat i a la Comissió Permanent de l’ens. 

 
N).- Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE la designació Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuada per 
Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), per ocupar 
la Vice-Presidència 1ª, per delegació de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, de 
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C., i formar part del seu Consell de 
Govern en representació de la Diputació de Barcelona, i DESIGNAR la Il·lma. Sra. 
Laura Martínez i Portell per substituir la Sra. Budó en el càrrec i en representació en 
el si d’aquest ens que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb la modificació anterior, que la representació 
de la Diputació de Barcelona en l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C.,  
resta de la manera següent: 

 
Primer.- D’acord amb l’art. 9 dels estatuts del Consorci, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, i sens perjudici que 
pugui delegar-ho, li correspon la Vicepresidència 1ª del Consorci, i com a tal és 
membre del Consell de Govern.  

 
Fent ús d’aquesta possibilitat, es designa la Il·lma. Sra. Laura Martínez i 
Portell per ocupar la Vice-Presidència 1ª del Consorci i formar part del 
Consell de Govern en representació de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Els tres vocals representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell de Govern de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C., els 
quals poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts del Consorci, són: 
 
1. Sr. Ramir Lafuente i Casali 
2. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
3. Sr. José Muñoz i Luque 
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O).- Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i 
d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), com a 
representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de 
l'Organització de Regions Unides - Fòrum Global de Governs Regionals i 
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), i NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura 
Martínez i Portell per a substituir-la en la representació suplent que ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l'Organització de Regions Unides - 
Fòrum Global de Governs Regionals i d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), 
d’acord amb els estatuts de l’ens, resta de la manera següent: 
 

Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General de 
l’Organització de Regions Unides-Fòrum Global de Governs Regionals i 
d'Associacions de Regions (ORU/FOGAR), d’acord amb l’article 5 dels estatuts de 
l’ens, serà el seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sense perjudici 
que pugui delegar-ho. 
 
Segon.- Es designa la Il·lma. Sra Laura Martínez i Portell com a primera 
suplent, per poder actuar, per absència del Sr. Castells, en les reunions que es 
convoquin per l’Organització, i en la representació que aquest ostenti. 

 
Tercer.- Es designa el Sr. Salvador Gausa i Gascon com a segon suplent, per 
poder actuar, per absència del Sr. Castells, en les reunions que es convoquin per 
l’Organització, i en la representació que aquest ostenti. 
 

P).- Associació “Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
–CGLU–” 

 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 08.11.18 (AJG 506/18), com a 
representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización 
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos –CGLU–” i NOMENAR la 
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la representació suplent que 
ostentava fins ara. 
 
2.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Organización Mundial 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos” –CGLU–, d’acord amb els estatuts de 
l’ens, resta de la manera següent: 
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Primer. El representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació 
“Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU”, serà el 
seu President, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, sense perjudici que pugui 
delegar-ho. 

 
Segon. La primera suplent del Sr. Castells, per poder actuar en absència seva 
en les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la representació que 
aquest ostenti, és la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell. 
 
Tercer. El segon suplent del Sr. Castells, per poder actuar en absència seva en 
les reunions que es convoquin per l’Associació, i en la representació que aquest 
ostenti, és el Sr. Salvador Gausa i Gascon. 

 
Q).- Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Generalitat de Catalunya) 
 
1.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Meritxell Budó i Pla, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 17.12.15 (AJG 653/15), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la 
Infància de Catalunya i en els Plens de les Taules Territorials, o altres òrgans que 
corresponguin d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, i 
NOMENAR la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell per a substituir-la en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
2.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament del Sr. José Muñoz i Luque, efectuat 
per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 30.03.17 (AJG 96/17), com a 
representant suplent de la Sra. Budó en Ple de la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya, i NOMENAR-LO suplent de la Sra. Martínez i Portell per a substituir-la 
en la representació que aquesta ostenta en aquest òrgan en supòsits d’absència o 
impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
3.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la Sra. Maria Yolanda Moragues i 
Casabon, efectuat per Acord de la Junta de Govern en la sessió de data 30.03.17, 
com a representant suplent de la Sra. Budó en els Plens de les Taules Territorials de 
la Infància de Catalunya, i NOMENAR-LA suplent de la Sra. Martínez i Portell per 
a substituir-la en la representació que aquesta ostenta en aquests òrgans en supòsits 
d’absència o impossibilitat d’assistir a les seves sessions. 
 
4.- DETERMINAR, en conseqüència amb les modificacions anteriors, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya, resta de la manera següent: 
 

Primer.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Ple de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, adscrita 
al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en 
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qualitat de vocals, d’acord amb l’art. 4.5.h) del Decret 250/13, de 12.11.2013, que 
regula el funcionament i composició de la Taula, són: 

 
1. Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
S.1 Suplent: Sr. José Muñoz i Luque 

 
Segon.- Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en els Plens de les Taules Territorials, o altres òrgans, que 
corresponguin d’acord amb l’àmbit d’actuació de la Diputació de Barcelona, en 
qualitat de vocals, d’acord amb l’art. 10 del Decret 250/13, de 12.11.2013, són: 

 
1. Titular: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
S.1 Suplent: Sra. Maria Yolanda Moragues i Casabon 

 
SEGON. NOTIFICAR els acords precedents als ens i a les persones afectades, per al 
seu coneixement i als efectes legals oportuns.” 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’informe, emès per la Secretaria General d’aquesta corporació, en relació amb 
l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/10313).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“L’Ajuntament de Pujalt va presentar un ofici davant del Registre electrònic de la 
Diputació de Barcelona, en data 18 d’abril de 2019, mitjançant el qual sol·licita el 
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de dissolució de 
l’agrupació dels municipis de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita dissolució. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.k) de la Refosa núm. 1/2018 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 9 de juliol 
de 2018, núm. 7048/18 i publicada en el BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada 
per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 
2018, per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 
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2018, i per Decret núm. 3594, de 26 de març de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 
2019. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria-intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME 
 

DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ CONSTITUÏDA PER LES ENTITATS LOCALS DE 
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS, CALONGE DE SEGARRA I PUJALT, PER AL 
MANTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 
 

 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Pujalt ha presentat davant del Registre de la Diputació de Barcelona, en 
data 18 d’abril de 2019, la sol·licitud de l’informe preceptiu en l’expedient que està tramitant 
relatiu a la dissolució de l’agrupació formada per les entitats locals de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al manteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció.  
 
La documentació tramesa conté el certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Pujalt 
celebrat l’11 d’abril de 2019, sol·licitant al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya dita dissolució, així com la memòria justificativa 
de les circumstàncies que aconsellen tal dissolució (signada per l’Alcaldia). En l’esmentat 
certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per unanimitat de tots els regidors 
assistents. 
 
No consta cap documentació pel que fa a l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós i 
Calonge de Segarra. Posats en contacte amb la secretaria de l’Ajuntament de Pujalt ens 
manifesten que han tramitat l’expedient unilateralment. 
 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
A efectes de la procedència del present informe, l’article 9 del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con habilitación de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que 
deroga, entre d’altres, el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, 
estableix que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, 
acordar la dissolució de les agrupacions d’entitats locals per al manteniment en comú dels 
llocs de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb l’acord de 
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les corporacions locals interessades o d’ofici per la Comunitat autònoma, donant audiència a 
les entitats afectades i amb l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal 
corresponent. 
 
En conseqüència, es considera procedent l’emissió del present informe atès que ens trobem 
en el tràmit de dissolució d’una agrupació d’entitats locals per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria-intervenció. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a la dissolució de l’agrupació dels municipis de 
Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment en comú del 
lloc de secretaria – intervenció 
 
L’article 9.4 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes 
del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats 
locals de Catalunya, disposa: 
 
“4. El conseller o la consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb 
audiència de l’entitat afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció 
atorgada, si els requisits que van donar lloc a aquestes han desaparegut.” 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Pujalt ha emès una memòria justificativa en la que 
determina que l’evolució soferta a l’Ajuntament des del punt de vista econòmic i organitzatiu, 
així com els volums de feina assolits, aconsellen que les funcions reservades es prestin amb 
exclusivitat al seu ajuntament. 
 
Les esmentades necessitats es motiven per les majors càrregues de treball del lloc de 
secretaria-intervenció a conseqüència de l’increment de les activitats i serveis municipals a 
prestar, la implantació de l’administració electrònica i del gestor d’expedients, 
circumstàncies a les que s’afegeixen les restriccions legals per a la contractació de més 
personal, el que ha suposat, tot plegat, més responsabilitats i càrregues afegides a la 
secretaria-intervenció. 
 
Paral·lelament, s’han incrementat exponencialment els pressupostos anuals de 
l’Ajuntament, el que permet assumir el lloc de treball de secretaria-intervenció a jornada 
complerta. 
 
Pel que fa als requeriments legals, és a dir, a la desaparició de les causes que van donar 
lloc a l’adhesió d’aquestes entitats en l’agrupació de municipis, i d’acord amb la informació 
que consta als servidors de la Diputació de Barcelona, en resulta que:  
 
- El municipi de Pujalt té una població de dret a 1 de gener de 2018, de 207 habitants i un 

pressupost total municipal corresponent a 2018, de 1.669.426,06.- euros (pressupost 
ordinari de 867.571.- euros) 

 
Pel que fa a les dades de Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra, d’acord amb la 
informació que consta als servidors de la Diputació de Barcelona, en resulta que: 
 
- El municipi de Castellfollit de Riubregós té una població de dret a 1 de gener de 2018, de 

156 habitants i un pressupost municipal corresponent a 2018, de 247.188,75.- euros 
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- El municipi de Calonge de Segarra té una població de dret a 1 de gener de 2018, de 191 
habitants i un pressupost municipal corresponent a 2018, de 494.495,99.- euros.  

 
L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins son els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 
De les dades indicades és palès que l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós no supera 
cap dels dos paràmetres d’insuficiència indicats, motiu pel qual estaria en disposició de 
demanar l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria-intervenció, si 
s’escau. 
 
L’Ajuntament de Calonge de Segarra es trobaria per sobre del llindar d’insuficiència quant al 
paràmetre del pressupost, el que aconsellaria, cas de dissoldre’s l’agrupació, la creació i 
classificació del corresponent lloc de secretaria-intervenció. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament de Pujalt ha manifestat expressament en el referit acord plenari, la 
sol·licitud al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, de la creació i classificació del lloc de treball de secretaria-intervenció de 
l’esmentat Ajuntament. 
 
És criteri reiterat d’aquesta Corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 
4. Inici del procediment de dissolució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que ja s’ha fet esment en 
aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant l’acord d’una de les entitats locals 
interessades, l’Ajuntament de Pujalt, de dissoldre l’agrupació de municipis per al 
sosteniment en comú del lloc de secretaria-intervenció. Això no obstant, no consta a 
l’expedient tramès la conformitat expressa dels Ajuntaments de Castellfollit de Riubregós i 
Calonge de Segarra a l’esmentada dissolució. 
 
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la 
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. La mateixa previsió es fa a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit, d’acord amb el certificat emès per 
l’Ajuntament de Pujalt, l’acord plenari ha estat aprovat per la unanimitat del nombre legal de 
membres que integren el Ple de la corporació. 
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Finalment, posar de manifest que no consta a l’expedient cap referència al fet de si existeix 
algun requisit o procediment establert als estatuts de l’agrupació als efectes de la seva 
dissolució, i en no haver-se aportat els estatuts, aquesta circumstància no ha estat objecte 
de comprovació. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.k), de la Refosa núm. 1/2018 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 9 de juliol de 
2018, núm. 7048/18 i publicada en el BOPB de l’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret 
núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret 
núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, i per Decret 
núm. 3594, de 26 de març de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de dissolució de l’agrupació formada per les 
entitats locals de Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment 
en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, sobre la base que el mateix ha estat 
promogut unilateralment per l’Ajuntament de Pujalt, sense la conformitat expressa dels 
Ajuntaments de Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra a l’esmentada dissolució i la 
ulterior decisió que correspon a la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Castellfollit de Riubregós, 
Calonge de Segarra i Pujalt, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Interlocutòria, dictada pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona en el 
procediment d’acomiadament núm. 880/2013-D, que acorda l’arxiu definitiu de la 
demanda d’acomiadament presentada pel senyor XXX contra la Diputació de 
Barcelona (exp. núm. 2013/8762).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“El Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona ha dictat el dia 13 de març de 2019 la 
Interlocutòria núm. 19/2019, en el procediment d’acomiadament núm. 880/2013-D, que 
acorda l’arxiu definitiu de la demanda presentada pel senyor XXX contra la Diputació 
de Barcelona. 
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Aquest arxiu ve motivat perquè transcorregut el termini concedit pel Jutjat perquè les 
parts manifestessin el que al seu dret convingui, cap de les parts va sol·licitar la 
pròrroga de l’arxiu provisional o la continuació del procediment. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels  següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Interlocutòria núm. 19/2019, de 13 de 
març dictada pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona en el procediment 
d’acomiadament núm. 880/2013-D, que acorda l’arxiu definitiu de la demanda 
presentada pel senyor XXX contra la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona.” 
 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari 
núm. 379/2017, instat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra 
l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de desembre de 2015, que 
desestimà la reclamació presentada per la representació sindical de Comissions 
Obreres de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona contra 
el Pressupost del dit organisme per a l’any 2016 i aprovà definitivament el 
Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016 (exp. núm. 2017/6463).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta 
assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El 28 de setembre de 2018 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC), Secció Quarta, ha dictat la Sentència núm. 569/2018, 
que desestima el recurs interposat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya 
(CONC-CCOO) contra l’Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de desembre 
de 2015, que desestima la reclamació presentada per la representació sindical de 
Comissions Obreres de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona contra el Pressupost del dit organisme per a l’any 2016 i aprova 
definitivament el Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016. 
 
La Sala -en contra d’allò argumentat per la recurrent- entén que no procedeix una 
impugnació generalitzada dels pressupostos, en aquest cas de l’ORGT, de la 
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Diputació de Barcelona amb la mera al·legació que s’ha afectat el dret d’informació 
dels representants sindicals però sense precisar en què sentit o aspecte.  
 
Concretament indica la que el dret a la informació no ha estat vulnerat en tant que 
l’expedient d’aprovació del Pressupost de la Diputació de Barcelona ha estat exposat 
al públic en el BOPB i es podien examinar a tenor del que disposa l’art. 169 del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
Pel que fa al dret de negociació col·lectiva la Sentència assenyala que no ha estat 
vulnera ja que no és objecte d’aquest dret, i pel que fa a les condicions retributives del 
personal de l’ORGT, no es determina ni descriu per l’actora de quina manera es va 
impedir la negociació col·lectiva ni la intervenció en la presa de decisions, per la qual 
cosa no es concreta la concurrència de la vulneració dels drets sindicals. 
 
Per això, la Sentència del TSJC núm. 569/2018 de 28 de setembre desestima el recurs 
formulat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’Acord del Ple de la 
Diputació de Barcelona de 23 de desembre de 2015, que desestima la reclamació 
presentada per la representació sindical de Comissions Obreres de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona contra el Pressupost del dit organisme 
per a l’any 2016 i aprova definitivament el Pressupost de la Diputació de Barcelona per 
a l’any 2016. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 569/2018, de 28 de 
setembre, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Secció Quarta, que desestima el recurs ordinari núm. 379/2017, 
instat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’Acord del Ple de la 
Diputació de Barcelona de 23 de desembre de 2015, que desestima la reclamació 
presentada per la representació sindical de Comissions Obreres de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona contra el Pressupost del dit organisme 
per a l’any 2016 i aprova definitivament el Pressupost de la Diputació de Barcelona per 
a l’any 2016. 
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Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el rotlle d’apel·lació núm. 
51/2018, que estima el recurs d’apel·lació interposat per la societat POLÍGON 
CAN SEDÓ, SL contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona de 23 de novembre de 2017, emesa en el recurs ordinari núm. 
211/2015, que desestimava el recurs contenciós administratiu instat per 
l’esmentada mercantil, envers la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial derivada dels danys materials produïts a les 
instal·lacions de la Presa de Santa Fe, ubicada al Parc Natural del Montseny 
(exp. núm. 2018/3893).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“El 19 de febrer de 2019 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), Secció Quarta, ha dictat la Sentència núm. 104/2019, 
pertanyent al rotlle d’apel·lació 51/2018, que estima el recurs d’apel·lació interposat 
per la societat POLÍGON CAN SEDÓ, SL contra la Sentència de 23 de novembre de 
2017, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el 
procediment núm. 211/2015, que al seu torn desestimava el recurs contenciós 
administratiu instat per l’esmentada mercantil, contra la desestimació de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial derivada dels danys materials produïts a les 
instal·lacions de la Presa de Santa Fe, ubicada al Parc Natural del Montseny. 
 
La Sala -en contra d’allò argumentat per la Comissió Jurídica Assessora en seu 
administrativa i per la Sentència de primera instància- entén que s’ha de presumir que 
els únics troncs i branques susceptibles de ser arrossegats per la pluja, i que van 
provocar els danys -assenyala-, forçosament havien de procedir de la tala duta a terme 
per l’Administració demandada l’any 2009, els quals van ser dipositats indegudament a 
prop de la llera del riu, provocant un risc que després es va consumar en el dany 
ocasionat a les instal·lacions de la presa. 
 
Per això, la Sentència del TSJC de 19 de febrer de 2019 deixa sense efecte la 
sentència impugnada i condemna la Diputació de Barcelona a l’abonament de la 
quantitat indemnitzatòria de 91.592,91 euros més els interessos legals meritats des de 
la interposició de la reclamació administrativa, sense imposició de costes. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
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En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 104/2019, de 19 de 
febrer, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Secció Quarta, en el rotlle d’apel·lació núm. 51/2018, que estima el 
recurs d’apel·lació interposat per la societat POLÍGON CAN SEDÓ, SL contra la 
Sentència de 23 de novembre de 2017, emesa pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona en el procediment núm. 211/2015, que al seu torn desestimava el 
recurs contenciós administratiu instat per l’esmentada mercantil, contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada dels danys 
materials produïts a les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, ubicada al Parc Natural 
del Montseny.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona.” 
 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció 13 
Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació núm. 
1438/2017-3, instat pel senyor XXX, que confirma la Sentència del Jutjat de 
Primera Instància núm. 42 de Barcelona de 6 de setembre de 2017, que estima la 
demanda interposada per la Diputació de Barcelona, resol el contracte 
d’arrendament existent entre aquesta corporació i l’apel·lant, de l’habitatge 
situat al carrer Portaferrisa, núm. 13, bis, 2n de Barcelona, per cessió no 
consentida, i condemna el senyor XXX i el senyor XXX a que deixin l’immoble a 
la lliure disposició de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2018/6198).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“La Secció 13 Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona, ha dictat la Sentència núm. 
186/2019, de 15 de març, en el recurs d’apel·lació núm. 1438/2017-3, que desestima 
l’esmentat recurs interposat pel senyor XXX, i confirma la Sentència núm. 154/2017, 
de 6 de setembre, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, que 
estima la demanda interposada per la Diputació de Barcelona, i resol el contracte 
d’arrendament existent entre aquesta corporació i l’apel·lant, de l’habitatge situat al 
carrer Portaferrissa,13, bis, 2n, de Barcelona, per cessió no consentida i condemna al 
senyor XXX i al senyor XXX a que deixin l’immoble a la lliure disposició de la Diputació 
de Barcelona 
 
Atès que la Sentència declara que, dels fets acreditats, es pot concloure que el senyor 
XXX resideix en l’habitatge arrendat des del 2010, i durant un temps determinat han 
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conviscut altres persones relacionades amb ell, fins al punt d’empadronar-se, que no 
tenen cap relació familiar amb l’arrendatari, i tot això, sense consentiment de la 
propietat, i sense que s’apreciï cap error en la valoració de la prova efectivament 
practicada. 
 
Vist que la Sentència entén que, tal i com es declara en la resolució recorreguda, i que 
constitueix doctrina d’aquesta Sala, el fet tipificador que porta com a efecte la resolució 
del contracte d’arrendament és la introducció en l’habitatge o local arrendat d’una 
tercera persona en connivència amb l’arrendatari, sense donar compliment als 
requisits que la Llei preveu per a la seva validesa, essent indiferent que l’ocupació de 
la finca tingui lloc de manera exclusiva o compartida amb l’arrendatari, totalment o 
parcial. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 186/2019, de 15 de 
març, favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció 15 Civil de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, en el recurs d’apel·lació núm. 1438/2017-3 instat 
pel senyor XXX, que confirma la Sentència núm. 154/2017, de 6 de setembre, dictada 
pel Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, que estima la demanda 
interposada per la Diputació de Barcelona, resol el contracte d’arrendament existent 
entre aquesta corporació i l’apel·lant, de l’habitatge situat al carrer Portaferrissa,13, 
bis, 2n, de Barcelona, per cessió no consentida i condemna al senyor XXX i al senyor 
XXX a que deixin l’immoble a la lliure disposició de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Secció 13 Civil de l’Audiència Provincial de 
Barcelona.” 
 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs de suplicació núm. 5306/2018, instat pel 
senyor XXX contra la Sentència dictada pel Jutjat del Social núm. 18 de 
Barcelona, el 15 de març de 2018, en el procediment núm. 768/2016, que 
desestimà la demanda formulada per l’actor contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, Mutua 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i la 
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Diputació de Barcelona, sobre declaració d’incapacitat permanent total (exp. 
núm. 2018/16711).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Per Diligència d’ordenació de 8 de maig de 2018, el Jutjat del Social núm. 8 de 
Barcelona va tenir per formalitzat el recurs de suplicació instat pel senyor XXX contra 
la Sentència dictada per dit Jutjat el 15 de març de 2018, en el procediment núm. 
768/2016, que desestimava la demanda formulada per l’actor contra l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, la Tresoreria de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, Mutua 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i la Diputació de 
Barcelona sobre declaració d’incapacitat permanent total. 
 
Aquest recurs de suplicació va ser impugnat per Activa Mutua 2008 i la Diputació de 
Barcelona.  
 
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entén que la patologia 
que determinà el reconeixement de lesions permanents no incapacitants no han 
experimentat un agreujament de consideració que determini una reducció del 
rendiment, ja que està dins dels paràmetres de la normalitat per la qual cosa 
desestima el recurs de suplicació formulat pel senyor XXX. 
 
Vist l'apartat 3.4.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 de 9 de juliol de 2018 (publicada 
al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament 
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.  DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència núm. 447/2019, de 28 de 
gener dictada per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
desestima el recurs de suplicació núm. 5306/2016 instat pel senyor XXX contra la 
Sentència dictada per dit Jutjat del Social núm. 8 de Barcelona, el 15 de març de 2018, 
en el procediment núm. 768/2016, i que al seu torn desestimava la demanda 
formulada per l’actor contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria de 
la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, Mutua d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i la Diputació de Barcelona sobre declaració 
d’incapacitat permanent total.  
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord a la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5413, de data 3 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-B interposat per 
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2018/19287).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de 
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 405/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada per la recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5415, de data 3 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2018/19892).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 20 de 
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 391/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 391/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5414, de data 3 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 396/2018-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
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desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2018/19921).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de 
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 396/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 396/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
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la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona. 
 

Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 

12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5091, de data 26 d’abril de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat pel 
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/1021).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 17 de 
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent.  
 

Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha 
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret 
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació.  
 

Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
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Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al 
BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el 
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats presentada pel recurrent. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3959, de data 29 de març de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part demandada, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 56 de Barcelona en el procediment núm. 1032/2017-D 
promogut pel senyor XXX, contra l’herència jacent de la senyora XXX, en relació 
amb una acció de domini per prescripció adquisitiva, a fi d’usucapir un immoble 
situat al carrer XXX, núm. X, de la ciutat de Barcelona (exp. núm. 2019/3812).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 
“El Jutjat de Primera Instància núm. 56 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona, per comparèixer com a demandada en el procediment núm. 1032/2017-D 
promogut pel senyor XXX contra l’herència jacent de la senyora XXX, en relació amb 
una acció de domini per prescripció adquisitiva a fi d’usucapir un immoble situat al 
carrer XXX, núm. X, de la ciutat de Barcelona. 
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D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra 
favorable a personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci 
càrrec de la defensa i representació de la corporació en el recurs esmentat. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l’apartat 
2.4a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer. COMPARÈIXER, com a demandada, davant el Jutjat de Primera Instància 
núm. 56 de Barcelona en el procediment núm. 1032/2017-D promogut pel senyor XXX 
contra l’herència jacent de la senyora XXX, en relació amb una acció de domini per 
prescripció adquisitiva a fi d’usucapir un immoble situat al carrer XXX, núm. X, de la 
ciutat de Barcelona. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta corporació, en virtut dels poders que tenen 
conferits, es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació en el 
procediment de referència, i en les instàncies judicials en què pugui derivar.” 
 
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4655, de data 15 d’abril de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
19/2019, interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan va relliscar amb la graveta existent al pas 
habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via pública (exp. 
núm. 2019/4237).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
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“Mitjançant ofici de 13 de febrer de 2019, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
codemandada, juntament amb l’Ajuntament de Badalona, la constructora AOCSA i la 
mercantil GEOVIAL, SL, en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2019, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’esmentat 
ajuntament de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident ocorregut el 2 de gener 
de 2009, quan va relliscar amb la graveta existent al pas habilitat per travessar unes 
obres que s’estaven realitzant a la via pública. 
 
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe pel qual es 
mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la corporació. 
 
Per tant, segons l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.  
 
Atès l’assumpte de què es tracta, es considera oportú encarregar la defensa i 
representació de la corporació en aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica 
de la Direcció de Serveis jurídics de la Secretaria General, d’acord amb el que 
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER, com a part codemandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 19/2019, 
procediment abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 
l’Ajuntament de Badalona de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident ocorregut 
el 2 de gener de 2009, quan va relliscar amb la graveta existent al pas habilitat per 
travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via pública. 
 
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en que pugui derivar.” 
 
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4653, de data 15 d’abril de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, interposat 
per REALE SEGUROS GENERALES, SA contra el Decret de 20 de desembre de 
2018, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 9 
d’agost de 2017 a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del vehicle 
matrícula 6095JYP contra un porc senglar que va irrompre a la calçada (exp. 
núm. 2019/7412).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor 
següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 22 de 
març de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 85/2019-BY procediment 
abreujat, interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA contra el Decret de 20 
de desembre de 2018, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 
9 d’agost de 2017, a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del vehicle matrícula 
XXX contra un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 

D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en 
defensa dels interessos de la corporació. 
 

En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita 
personació com a part demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la defensa i representació de la corporació. 
 

Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia 
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que la 
corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita companyia. 
 

L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 85/2019-BY procediment abreujat, interposat per REALE SEGUROS 
GENERALES, SA contra el Decret de 20 de desembre de 2018, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 9 d’agost de 2017, a la carretera BV-4132, a 
causa de la col·lisió del vehicle matrícula XXX contra un porc senglar que va irrompre 
a la calçada. 
 

Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona. 
 

Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar. 
 

Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA 
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part 
interessada.” 
 

16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5715, de data 8 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 107/2019-E, interposat per BTM 
SOUND, SL contra el Decret dictat el 18 de gener de 2019 pel diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, que resol 
el recurs potestatiu de reposició formulat envers la resolució d’adjudicació de 
les obres del projecte executiu d’instal·lació de l’equipament escenotècnic i 
audiovisual de l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial i que deixa sense 
efecte l’adjudicació anterior aprovada (exp. núm. 2019/7832).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Decret, que és del tenor següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici d’1 d’abril de 
2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada en 
el recurs contenciós administratiu núm. 107/2019-E, procediment ordinari, interposat 
per BTM SOUND, SL contra el Decret del diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de 18 de gener de 2019, que resol el 
recurs potestatiu de reposició formulat contra la resolució d’adjudicació de les obres 
del projecte executiu d’instal·lació de l’equipament escenotècnic i audiovisual de 
l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial i deixa sense efecte l’adjudicació 
anterior aprovada. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe, 
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986 que 
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18 
d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la 
corporació.  
 
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau 
comparèixer-hi.  
 
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa 
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de 
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la 
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat 
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 107/2019-E procediment ordinari, 
interposat per BTM SOUND, SL contra el Decret del diputat delegat de Presidència, 
Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de 18 de gener de 2019, que 
resol el recurs potestatiu de reposició formulat contra la resolució d’adjudicació de les 
obres del projecte executiu d’instal·lació de l’equipament escenotècnic i audiovisual de 
l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial i deixa sense efecte l’adjudicació 
anterior aprovada. 
 
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona. 
 
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics 
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats 
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 
Direcció Serveis de Formació 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, per definir el règim de col·laboració en la 
determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua 
per a càrrecs públic locals, les policies locals i el personal d’emergències i de 
protecció civil (exp. núm. 2019/0008441).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a 

terme una exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de 
formació tant del personal propi i dels ens dependents de la Diputació, com del 
personal al servei dels ens locals de la demarcació de Barcelona. Es tracta 
d’accions formatives promogudes per la mateixa Direcció i pels diferents Àmbits 
Promotors de Formació de la Corporació. 

 
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint 

accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a mida, 
que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes estratègics 
de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa. 

 
3. La Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat una eina transversal que recull la 

formació planificada de la Corporació, l’anomenat Banc d’Accions formatives (en 
endavant BAF), aprovat per Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 
2015 (ref. VNIS D12261/15), en la part destinada al personal al servei dels ens 
local, i per Decret de la Presidència de data 3 de febrer de 2016 (ref. VNIS 
D459/16), en la part corresponent al personal propi i dels ens dependents de la 
Diputació. 

 
El BAF esdevé un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir les necessitats 
formatives dels destinataris. L’objectiu d’aquesta eina és el d’incorporar totes les 
accions formatives que es promouen des de la Diputació de Barcelona. 
 

4. A més, també es pretén donar satisfacció a aquelles demandes o aspectes puntuals 
que requereixen d’una resposta difícilment previsible, com ara l’actualització 
normativa, metodològica, tecnològica, etc.  

 
5. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació 

professional dels empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics 
locals, per tal d’assolir l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis 
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que garanteixin la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que doni suport al 
personal propi, en el seu desenvolupament professional. 

 
6. Detectades les necessitats formatives anuals dels empleats públics locals i de la 

Diputació de Barcelona, s’evidencia la idoneïtat de realitzar diverses accions 
formatives. 

 
7. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC), d’acord amb la 

Llei 10/2007, del 30 de juliol, és el centre de formació i recerca en l’àmbit de la 
seguretat de la Generalitat de Catalunya i té, entre d’altres, la funció d’establir i 
desenvolupar les polítiques generals de formació relatives als cossos de policia 
local de Catalunya i al personal d’emergències i de protecció civil, assenyalar les 
directrius i els criteris tècnics per a l’elaboració dels plans de formació dels ens 
locals en matèria de personal de seguretat, coordinar-ne el desenvolupament i 
prestar-los assistència en l’execució dels dits plans. 

 
8. L’ISPC té la competència de reconèixer les activitats de formació contínua 

adreçades als cossos de policia de Catalunya i al personal de prevenció i extinció 
d’incendis i salvaments promogudes per institucions i entitats alienes a l’ISPC, 
d’acord amb el que disposa l’Ordre INT/2013, de 27 de març, per la qual 
s’estableixen els requisits i es regula el procediment de reconeixement de les 
esmentades activitats. 

 
9. D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren que tenen uns 

objectius en part coincidents i complementaris i, per aquesta raó, consideren 
necessari col·laborar en la formació dels càrrecs públics locals, les policies locals i 
del personal d’emergències i de protecció civil, apropant les activitats formatives al 
territori, per tal de donar les màximes facilitats per a l’assistència de les persones 
interessades. 

 

Fonaments de dret 
 
1. El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del 

nucli competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
2. L’article 6.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  

exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis el contingut dels quals no estigui 
comprès en el dels contractes regulats en la mateixa Llei.  

 
3. Les diferents administracions i entitats públiques actuen i es relacionen amb les 

altres d’acord amb el principi de lleialtat institucional, tot podent establir o formalitzar 
les seves relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o organitzatiu que 
considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès comú, en virtut del 
previst a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local en 
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relació amb l’article 107 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (endavant, 
Llei 26/2010). 

 
4. Vist que l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que no tindran la consideració de convenis ni els protocols 
generals d’actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions 
d’intencions de contingut general o bé que expressin la voluntat de les 
administracions i parts subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 

 
5. Vist l’article 110.2 de lla Llei 26/2010 que fixa el contingut dels protocols generals. 
 
6. Vist que la Base 41.23.e) de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona per a l’exercici 2019 estableix que, els convenis que impulsi la Diputació 
de Barcelona amb qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de formació, 
seran tramitats des de la Direcció de Serveis de Formació, i que la formalització 
d’aquest conveni marc no suposa cap despesa amb càrrec al pressupost de la 
Corporació. 

 
7. La competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la 

corporació, d’acord amb el que preveu  l'apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, 
de 9 de juliol de 2018, publicada al BOP 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el conveni marc a signar amb l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya per definir el règim de col·laboració en la determinació i el disseny de 
l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua per a càrrecs públic locals, les 
policies locals i el personal d’emergències i de protecció civil, el text literal del qual és 
el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE FORMACIÓ 
PER A CÀRRECS PÚBLICS LOCALS, LES POLICIES LOCALS I EL PERSONAL 
D’EMERGÈNCIES I DE PROTECCIÓ CIVIL 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Corporació, l’Excm. Sr. 
Marc Castells Berzosa, assistit per la secretària delegada Sra. Anna Majó Capìlla, en virtut 
de les determinacions previstes en el  Decret de la Presidència de la corporació núm. 
7233/18 de 12 de juliol, publicat al BOPB de data 17 de juliol de 2018. 
 
INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, amb NIF Q0801494F, representat 
pel seu president, l’Honorable Miquel Buch i Moya nomenat en virtut del Decret 3/2018, de 
22 de juny (DOGC núm. 7632, de 1.6.2018), i d’acord amb  l’article 7 de la Llei 10/2007, del 
30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant, ISPC), d’acord amb la Llei 

10/2007, del 30 de juliol, és el centre de formació i recerca en l’àmbit de la seguretat de 
la Generalitat de Catalunya i té, entre d’altres, la funció d’establir i desenvolupar les 
polítiques generals de formació relatives als cossos de policia local de Catalunya i al 
personal d’emergències i de protecció civil, assenyalar les directrius i els criteris tècnics 
per a l’elaboració dels plans de formació dels ens locals en matèria de personal de 
seguretat, coordinar-ne el desenvolupament i prestar-los assistència en l’execució dels 
dits plans. 

 
2. L’ISPC té la competència de reconèixer les activitats de formació contínua adreçades 

als cossos de policia de Catalunya i al personal de prevenció i extinció d’incendis i 
salvaments promogudes per institucions i entitats alienes a l’ISPC, d’acord amb el que 
disposa l’Ordre INT/2013, de 27 de març, per la qual s’estableixen els requisits i es 
regula el procediment de reconeixement de les esmentades activitats. 

 
3. La Diputació de Barcelona té competència en matèria de cooperació i assistència 

jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat 
econòmica, i porta a terme una amplia oferta formativa destinada al personal al servei 
dels ens locals.  

 
4. Ambdues parts coincideixen en la necessitat d’aportar coneixements, informació i 

formació en matèria de seguretat als/les alcaldes/alcaldesses i als/les regidors/res 
delegats/delegades de seguretat. 

 
5. D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren que tenen uns 

objectius en part coincidents i complementaris i, per aquesta raó, consideren necessari 
col·laborar en la formació dels càrrecs públics locals, les policies locals i del personal 
d’emergències i de protecció civil. 

 
6. Totes les parts coincideixen en la necessitat d’apropar les activitats formatives al 

territori, per tal de donar les màximes facilitats per a l’assistència de les persones 
interessades. 

 
7. Que els convenis entre administracions públiques estan regulats per la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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8. L’expedient inclou la memòria justificativa preceptiva prevista a l’art. 50.1 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la minuta de conveni va ser 
aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data................. 

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

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

 
10. Que la minuta del conveni va ser aprovada per Acord de la Junta de govern de la 

Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
L’objecte d’aquest conveni és definir el règim de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’ISPC en la determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la 
formació contínua per a policies locals i per al personal d’emergències i de protecció civil, 
així com la formació de càrrecs públics locals en matèria de seguretat. 
 
En concret, 
a) acordar, mitjançant les persones representants que es designin de cadascuna de les 

parts, l’oferta objecte de col·laboració, sigui a proposta de la Diputació de Barcelona o 
de l’ISPC; 

b) compartir experiència formativa i de bones pràctiques per a la planificació i el 
desenvolupament dels cursos; 

c) assegurar l’apropament de la formació al territori, utilitzant les possibilitats que 
ofereixen les Delegacions Territorials del Departament d’Interior i la Diputació de 
Barcelona, directament o en col·laboració amb les administracions locals. 

d) definir els mecanismes de seguiment i avaluació dels cursos realitzats en el marc del 
conveni. 

e) impulsar, d’acord amb les entitats municipalistes, la formació dels càrrecs públics locals 
en matèria de seguretat. 

f) Impulsar publicacions conjuntes en matèries relacionades amb la seguretat que siguin 
d’interès per a les administracions locals. 

 
Segona. Compromisos de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya  
L’ISPC portarà a terme les actuacions següents:  
 
a) assessorar i aportar l’experiència del seu catàleg de cursos en la determinació i 

concreció de l’oferta formativa de la Diputació de Barcelona; 
b) proposar el desenvolupament de cursos específics per realitzar conjuntament amb la 

Diputació de Barcelona. El règim de col·laboració en aquestes accions formatives es 
concretarà en funció de les característiques de les mateixes. 

c) fer un seguiment de la realització dels cursos objecte d’aquest conveni de forma 
conjunta amb la Diputació de Barcelona. 
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d) Nomenar les dues persones que formaran part de la Comissió Tècnica de Seguiment 
del conveni per part del ISPC. 

 

Tercera. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
La Diputació de Barcelona portarà a terme les actuacions següents: 
 
a) prendre en consideració les directrius que faci l’ISPC en relació a la concreció i 

determinació de l’oferta formativa; 
b) difondre i donar publicitat de les activitats entre els/les treballadors/es dels ens locals i 

fomentar la participació en les mateixes; 
c) fer explícita la col·laboració de l’ISPC en la realització dels cursos que es determinin en 

la Comissió de seguiment. En els documents acreditatius de la realització dels cursos 
apareixerà la fórmula “Curs realitzat amb la col·laboració de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya” i el logotip d’aquesta entitat. 

d) Nomenar les dues persones que formaran part de la Comissió Tècnica de Seguiment 
del conveni per part de la corporació. 

 

Quarta. Comissió Tècnica de Seguiment del conveni 
Es crea una Comissió de seguiment formada per dos representants de la Diputació de 
Barcelona i pel cap de l’Escola de Policia de Catalunya i el cap de l’Escola de Bombers i 
Protecció Civil de Catalunya en representació de l’ISPC. 
 

Ambdues parts podran acudir a les reunions que es convoquin assistides del personal tècnic 
que estimin convenient, amb dret a veu però sense vot. 
 

La Comissió de seguiment tindrà les funcions següents: 
 

a) proposar l’oferta formativa objecte de la col·laboració i tot allò que els sigui 
consubstancial: objectius, programa, durada, persones destinatàries, perfil del 
professorat i altres aspectes relacionats amb l’oferta formativa i la seva gestió; 

b) acordar les publicacions conjuntes; 
c) portar a terme el seguiment, la vigilància i el control de les actuacions derivades de 

l’execució del conveni; 
d) resoldre els dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni. 
 

Aquesta Comissió podrà reunir-se a sol·licitud de qualsevol de les parts i com a mínim una 
vegada a l’any. El seu funcionament es regeix per les previsions establertes en el règim 
jurídic dels òrgans col·legiats descrit en el Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 
pels preceptes de caràcter bàsic inclosos en la subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II 
del Títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

Els acords adoptats en el si de la Comissió seran vinculants per a les parts i llur 
incompliment donarà lloc a la resolució d’aquest acord en els termes previstos a la clàusula 
novena. 
 

Cinquena. Despeses econòmiques 
En cas que de les actuacions previstes en el present conveni es derivessin obligacions 
econòmiques conjuntes s’aprovaran convenis específics per determinar les aportacions de 
cada una de les parts. 
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Sisena. Règim de modificació del conveni 
Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada expressament per ambdues parts i 
s’incorporarà a aquest mitjançant addenda que formarà part del mateix. 
 
Setena. Protecció de dades 
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en 
tots els tractaments de dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
 
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present contracte 
es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades pels dos 
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. 
 
Vuitena. Vigència 
La vigència d'aquest conveni marc s'estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2022. Amb anterioritat a aquesta data, les parts estaran en disposició 
d’acordar-ne la pròrroga fins a un màxim de quatre anys addicionals.  
 
Novena. Causes de resolució anticipada 
A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada 
d’aquest conveni les que es detallen a continuació: 
 
a) L 'acord mutu de les entitats signants que s'instrumentarà per escrit.  
b) L’incompliment greu i manifest, material o legal, de les obligacions establertes en el 

conveni per qualsevol de les parts. 
c) La impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
d) Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 
 
Desena. Publicitat i transparència 
En compliment a les obligacions de publicitat previstes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es trametrà 
al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Onzena. Jurisdicció aplicable 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts en el sí de la Comissió de seguiment 
prevista a la clàusula quarta d’aquest conveni. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest 
conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la 
ciutat de Barcelona.  
 
I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni”  
 

Segon.- NOMENAR les persones que, en nom de la Diputació de Barcelona, formaran 
part de la Comissió Tècnica de Seguiment del Conveni. Les persones designades per 
a integrar-se en l’esmentada Comissió són: 
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 Sr. Enric Herranz Moral, director de Serveis de Formació o persona en qui 
delegui. 

 Joan Miquel Capell Manzanares cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat o 
persona en qui delegui. 

 
Tercer.- NOTIFICAR a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i als interessats per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart. TRAMETRE el conveni, un cop signat, 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.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni marc en l’àmbit de la formació, a signar amb l’Associació pel dret a 
morir dignament, per definir el règim de col·laboració per al foment de la cultura 
del dret a la mort digna, del coneixement dels drets al final de la vida i de 
l’extensió entre la població del DVA, en els municipis de la demarcació de 
Barcelona i la pròpia Diputació (exp. núm. 2019/0008788).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Serveis de Formació, duu a 

terme una exhaustiva oferta formativa destinada a satisfer les necessitats de 
formació tant del personal propi i dels ens dependents de la Diputació, com del 
personal al servei dels ens locals de la demarcació de Barcelona. Es tracta 
d’accions formatives promogudes per la mateixa Direcció i pels diferents Àmbits 
Promotors de Formació de la Corporació. 

 
2. La Direcció de Serveis de Formació pot abordar aquestes necessitats oferint 

accions formatives ja dissenyades o bé amb el disseny d’accions formatives a 
mida, que acompanyin la preparació, implantació i consolidació dels projectes 
estratègics de canvi organitzatiu o dels models de gestió corporativa. 

 
3. La Direcció de Serveis de Formació ha dissenyat una eina transversal que recull la 

formació planificada de la Corporació, l’anomenat Banc d’Accions formatives (en 
endavant BAF), aprovat per Decret de la Presidència de data 18 de desembre de 
2015 (ref. VNIS D12261/15), en la part destinada al personal al servei dels ens 
local, i per Decret de la Presidència de data 3 de febrer de 2016 (ref. VNIS 
D459/16), en la part corresponent al personal propi i dels ens dependents de la 
Diputació. 
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El BAF esdevé un instrument viu, actualitzat i flexible per recollir les necessitats 
formatives dels destinataris. L’objectiu d’aquesta eina és el d’incorporar totes les 
accions formatives que es promouen des de la Diputació de Barcelona. 
 

4. A més, també es pretén donar satisfacció a aquelles demandes o aspectes 
puntuals que requereixen d’una resposta difícilment previsible, com ara 
l’actualització normativa, metodològica, tecnològica, etc.  

 
5. Aquestes actuacions tenen la finalitat d’impulsar la millora de la qualificació 

professional dels empleats de la Diputació de Barcelona i dels empleats públics 
locals, per tal d’assolir l’eficàcia de l’administració local en la prestació de serveis 
que garanteixin la qualitat de vida de la ciutadania, alhora que doni suport al 
personal propi, en el seu desenvolupament professional. 

 
6. Detectades les necessitats formatives anuals dels empleats públics locals i de la 

Diputació de Barcelona, s’evidencia la idoneïtat de realitzar diverses accions 
formatives. 

 
7. En data 26 d’abril de 2018 va ser aprovada pel Ple de la Diputació una declaració 

en suport al dret a morir dignament que instava el Parlament i el Govern de la 
Generalitat, així com també al Congrés de Diputats, a emprendre determinades 
accions relacionades amb el dret a morir dignament i a l’extensió entre la població 
del document de voluntats anticipades. 

 
8. En aquesta mateixa declaració la Diputació es comprometia: 
 

1. A oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors dels ens locals de 
la demarcació (serveis socials, centres culturals, policia municipal, residències, 
centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al 
final de la vida i el benefici de fer el Document de Voluntats Anticipades (en 
endavant DVA). 

 
2. Divulgar aquests acords, així com el DVA, i impulsar conjuntament amb els ens 

locals de la demarcació xerrades informatives i activitats a centres 
assistencials, educatius i culturals, campanyes en els mitjans de comunicació 
locals i edició de pamflets o tríptics, que estaran disponibles als punts 
d’informació municipals. 

9. L’Associació pel dret a morir dignament és una entitat sense ànim de lucre 
fundada l'any 1984 que defensa la llibertat de tota persona a decidir el moment i la 
manera de finalitzar la seva vida, especialment quan pateix un deteriorament 
irreversible i un sofriment insuportable. Segons els seus estatuts, les seves 
finalitats són: 

 
a) Promoure el dret de tota persona a disposar en llibertat del seu cos i de la seva 

vida i a escollir, lliurement i legal, el moment i els mitjans per finalitzar-la. 
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b) Defensar, de manera especial, el dret dels malalts amb malalties terminals o 
irreversibles a, arribat el moment, morir pacíficament i sense patiment, si 
aquest és el seu desig. 

 
10. L’Associació pel dret a morir dignament per a la consecució dels seus objectius 

duu a terme les següent activitats: 
 

a) Recolzar investigacions relacionades amb la mort i la llibertat de l’ésser humà 
per escollir racionalment el seu destí personal. 

b) Promoure un clima de opinió pública favorable i tolerant amb els fins de 
l’Associació actuant legalment i amb el màxim respecte envers les diferents 
opinions. 

c) Defensar especialment els drets dels malalts a estar informats sobre el 
diagnòstic i el tractament de la seva malaltia, en termes que pugui entendre, i a 
prendre les decisions sobre el seu tractament, inclòs el dret de rebutjar-lo, com 
també a disposar dels mitjans que es considerin necessaris per evitar-los el 
sofriment. 

d) Difondre el document de Voluntats Anticipades o Testament Vital i vetllar pel 
seu compliment i pel respecte d’aquestes decisions preses de forma anticipada. 

e) Qualsevol altra activitat legal amb la intenció d’assolir els objectius de 
l’Associació. 

f) Cercar el reconeixement legal i social dels drets esmentats. 
 

D’acord amb les respectives atribucions, totes les parts consideren que tenen uns 
objectius en part coincidents i complementaris i, per aquesta raó, consideren necessari 
col·laborar en el foment de la cultura del dret a la mort digna, del coneixement dels 
drets al final de la vida i de l’extensió entre la població del DVA en els municipis de la 
demarcació de Barcelona i la pròpia Diputació. 

 

Fonaments de dret 
 
1. El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del 

nucli competencial de les Diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
2. L’article 6.1) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

exclou del seu àmbit d’aplicació els convenis el contingut dels quals no estigui 
comprès en el dels contractes regulats en la mateixa Llei.  

 
3. Les diferents administracions i entitats públiques actuen i es relacionen amb les 

altres d’acord amb el principi de lleialtat institucional, tot podent establir o 
formalitzar les seves relacions per mitjà de qualsevol instrument jurídic o 
organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels objectius d’interès 
comú, en virtut del previst a l’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local en relació amb l’article 107 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 
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d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (endavant, Llei 26/2010). 

 
4. Vist que l’article 47.1 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, estableix que no tindran la consideració de convenis ni els protocols 
generals d’actuació ni els instruments similars que suposin simples declaracions 
d’intencions de contingut general o bé que expressin la voluntat de les 
administracions i parts subscriptores d’actuar per a un objectiu comú. 

 
5. Vist l’article 110.2 de lla Llei 26/2010 que fixa el contingut dels protocols generals. 
 
6. Vist que la Base 41.23.e) de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació 

de Barcelona per a l’exercici 2019 estableix que, els convenis que impulsi la 
Diputació de Barcelona amb qualsevol entitat, pública o privada, en matèria de 
formació, seran tramitats des de la Direcció de Serveis de Formació, i que la 
formalització d’aquest conveni marc no suposa cap despesa amb càrrec al 
pressupost de la Corporació. 

 
7. La competència per dictar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern de la 

corporació, d’acord amb el que preveu  l'apartat 3.4.j.1) de la Refosa 1/2018 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
7048/18, de 9 de juliol de 2018, publicada al BOP 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa que 
s’elevi a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el conveni marc en l’àmbit de la formació, a signar amb 
l’Associació pel dret a morir dignament per definir el règim de col·laboració per al 
foment de la cultura del dret a la mort digna, del coneixement dels drets al final de la 
vida i de l’extensió entre la població del DVA en els municipis de la demarcació de 
Barcelona i la pròpia Diputació, el text literal del qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  I 
L’ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT, EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PER 
FOMENTAR LA CULTURA DEL DRET A LA MORT DIGNA I L’EXTENSIÓ ENTRE LA 
POBLACIÓ DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES (DVA)” 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Corporació, l’Excm. Sr. Marc 
Castells Berzosa assistit per la secretaria delegada Sra. Anna Majó Capilla, en virtut de les 
determinacions previstes en el Decret de la Presidència de la corporació núm.7233/18, de 12 de 
juliol, publicat al BOP de data 17 de juliol de 2018. 

 
ASSOCIACIÓ PEL DRET A MORIR DIGNAMENT – CATALUNYA (en endavant, DMD), 
representada per la Sra. Isabel Alonso Dávila en qualitat de Presidenta, d’acord amb el 
nomenament establert per l’Assemblea General ordinària d’aquesta entitat en sessió 
celebrada el 22 de març de 2018, assistida pel Sr./Sra. Consol Farràs Grau, en qualitat de 
secretari/ària de l’associació 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I. En data 26 d’abril de 2018 va ser aprovada pel Ple de la Diputació una declaració en suport 

al dret a morir dignament que instava el Parlament i el Govern de la Generalitat, així com 
també al Congrés de Diputats, a emprendre determinades accions relacionades amb el dret 
a morir dignament i a l’extensió entre la població del document de voluntats anticipades. 

II. En aquesta mateixa declaració la Diputació es comprometia, entre altres, a oferir recursos 
formatius a les treballadores i treballadors dels ens locals de la demarcació (serveis socials, 
centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, etc.) 
sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document de 
Voluntats Anticipades (en endavant DVA). 

III. Que els convenis de les administracions públiques estan regulats per la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

IV. L’expedient inclou la memòria justificativa preceptiva prevista a l’art. 50.1 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la minuta de conveni va ser aprovada per 
Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data ............................... 

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

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte del conveni 
La Diputació de Barcelona i DMD subscriuen el present conveni amb l’objecte de col·laborar 
conjuntament en matèria de formació per fomentar la cultura del dret a la mort digna, del 
coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre la població del DVA en els 
municipis de la demarcació de Barcelona i la pròpia Diputació. 
 
Segon.- Obligacions i compromisos de les parts 
Compromisos de DMD 
 
DMD es compromet a: 

 
a) Facilitar formadors per a les sessions destinades al personal de Diputació i dels municipis 

de la demarcació sobre el coneixement del dret a la mort digna, dels drets al final de la vida i 
de la promoció del DVA. 
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b) Facilitar persones amb formació per a xerrades als centres cívics i socials, biblioteques 
municipals, associacions de malalts i malaltes, CEIP, etc dels municipis de la demarcació. 

c) Participar en les jornades i actes de tot tipus en què la seva presència sigui requerida per 
Diputació. 

d) Incorporar en totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es 
presentin, l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i 
logos que siguin escaients. 

e) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part del DMD. 
 

Compromisos de la Diputació 
 

Durant la vigència del present conveni la Diputació es compromet a: 
 

a) Programar i incloure en els programes de formació (BAF) sessions sobre el tema objecte 
d’aquest conveni, de manera que durant la seva vigència i la de les seves pròrrogues en el 
seu cas, com a mínim del personal diana (treballadors/es i educadors/es socials, personal 
de les OAC i de centres culturals, sanitaris i socials) hagi rebut aquesta formació. 

b) Nomenar la persona que formarà part de la Comissió Tècnica de Seguiment del 
conveni per part de la Diputació de Barcelona. 

 

Tercer. Comissió de seguiment i avaluació 
Es constituirà una comissió mixta de seguiment i avaluació formada com a mínim per un 
representant de cadascuna de les entitats, per tal de vetllar i avaluar el compliment dels 
compromisos objecte d’aquest conveni.  
 

Aquesta comissió serà l’òrgan de seguiment i avaluació de les actuacions dutes a terme en 
el marc d’aquest conveni, i es reunirà sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. 
 

La Comissió de seguiment tindrà les funcions següents: 
 

a) acordar l’oferta formativa objecte de la col·laboració i tot allò que els sigui 
consubstancial: objectius, programa, durada, persones destinatàries, perfil dels 
formadors i altres aspectes relacionats amb l’oferta formativa i la seva gestió; 

b) portar a terme el seguiment, la vigilància i el control de les actuacions derivades de 
l’execució del conveni; 

c) resoldre els dubtes que puguin sorgir de la interpretació i aplicació d’aquest conveni. 
 

Quart. Vigència del conveni 
La vigència d'aquest conveni marc s'estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2022. 
 

Abans de la finalització del termini, les parts unànimement mitjançant acord exprés podran 
acordar la pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció. 
 

Cinquè. Règim de modificació 
Per mutu acord de les parts podran introduir, les modificacions als pactes que es considerin 
adients, les quals hauran de ser aprovades pels òrgans corresponents i s’incorporaran com 
annex a aquest conveni. 
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Sisè. Causes d’extinció 
Seran causes d'extinció del present conveni: 
 
a) Realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència. 
b) Mutu acord de les parts, que s’instrumentarà de forma escrita. 
c) Impossibilitat manifesta, legal o material, per desenvolupar les activitats que 

constitueixen l’objecte del conveni. 
d) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts. 
e) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a les altres, amb un mes 

d’anticipació a la data prevista per deixar sense efecte el present conveni. 
f) Qualsevol altre prevista a la normativa vigent. 

 
Setè. Difusió i publicitat 
Ambdues entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la signatura d’aquest 
conveni. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altra, se seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Vuitè. Règim Jurídic, resolució de controvèrsies i responsabilitats. 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva 
execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació 
d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
de la ciutat de Barcelona. 
 

Novè. Transparència 
En compliment a les obligacions de publicitat previstes a la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest conveni es trametrà 
al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya 
 
Desè. Protecció de dades. 
Les parts, com a corresponsables del tractament, s’obliguen a complir la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en 
tots els tractaments de dades personals realitzats a l’empara d’aquest conveni. 
 
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present contracte 
es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades pels dos 
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. 
 

I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni”  
 
Segon.- NOMENAR la persona que, en nom de la Diputació de Barcelona, formarà 
part de la Comissió Tècnica de Seguiment del Conveni. La persona designada per a 
integrar-se en l’esmentada Comissió és: 
 

 Sr. Enric Herranz Moral, director de Serveis de Formació o persona en qui delegui. 
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord L’Associació pel dret a morir dignament i a 
l’interessat per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart. TRAMETRE el conveni, un cop signat, 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.” 
 
Servei de Contractació 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 
contractació conjunta relativa al subministrament d’energia elèctrica en diferents 
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el 
seu sector públic, a l’empresa NEXUS ENERGIA, SA el lot 1: mitja tensió i a 
l’empresa AURA ENERGIA, SL el lot 2: baixa tensió (exp. núm. 2018/0011507).- 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 en funcions, 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 data 20 de desembre de 2018, es va aprovar 

l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma ordinària mitjançant 
procediment obert amb únic criteri d’adjudicació, subjecte a regulació 
harmonitzada i susceptible de recurs especial, consistent en el subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de 
Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, que es 
detallen a continuació: 

 
Ens NIF Lots 

Diputació de Barcelona P-0800000-B Lots 1 i 2 

Institut del Teatre  P-5800024-A Lots 1 i 2 

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
de Terrassa 

P-5800037-C Lot 1 

Consorci del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona. Casa de Caritat 

P-5800017-E Lots 1 i 2 

Xarxa Audiovisual Local, SL  B-65908337 Lot 2 

Consorci del Patrimoni de Sitges P-5800036-E Lots 1 i 2 

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de 
Barcelona 

P-5800029-J Lot 2 

Organisme de Gestió Tributària  P-5800016-G Lot 2 

 
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents: 
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Lot 1 Subministrament elèctric de mitjana tensió (MT) 

Tarifes 6.1A i 3.1A 

Lot 2 Subministrament elèctric de baixa tensió (BT) 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 

 
El pressupost base de licitació de la contractació per als dos lots, formulat en 
termes de preus unitaris, es va fixar per un import quadriennal de 18.111.264,80 €, 
IVA i impost d’electricitat inclosos, d’acord amb el següent detall: 

 
- L’impost d’electricitat és 5,11269632%, i ascendeix a la quantitat de 728.045,00 €. 
 
- L’IVA que correspon aplicar és el 21%, i ascendeix a la quantitat de 3.143.277,35 €. 

 
El pressupost desglossat per lots és el següent: 

 
LOT 1: MITJA TENSIÓ 

    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 5.785.219,60 295.780,71 1.277.010,07 7.358.010,38 

Institut del Teatre  978.671,73 50.036,51 216.028,73 1.244.736,97 

Consorci del Centre de 
Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa 

192.269,35 9.830,15 42.440,89 244.540,39 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània 
de Barcelona. Casa 
Caritat 

842.581,71 43.078,64 185.988,67 1.071.649,02 

Consorci del Patrimoni 
de Sitges 

458.904,27 23.462,39 101.297,00 583.663,66 

TOTAL 8.257.646,66 422.188,40 1.822.765,36 10.502.600,42 

 
LOT 2: BAIXA TENSIÓ 

    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Diputació de Barcelona 3.229.008,71 165.089,41 712.760,61 4.106.858,73 

Institut del Teatre  47.907,01 2.449,34 10.574,83 60.931,18 

Consorci del Centre de 
Cultura Contemporània 
de Barcelona. Casa 
Caritat 

200.543,64 10.253,19 44.267,34 255.064,17 
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LOT 2: BAIXA TENSIÓ 
    

Ens 
Pressupost 
IVA exclòs 

Impost 
electricitat 

IVA (21%) Total 

Xarxa Audiovisual Local, 
SL 

384.907,62 19.679,16 84.963,22 489.550,00 

Consorci del Patrimoni 
de Sitges 

81.584,46 4.171,16 18.008,68 103.764,30 

Consorci de les 
Drassanes Reials i 
Museu Marítim 

934.694,86 47.788,11 206.321,42 1.188.804,39 

Organisme de Gestió 
Tributària 

1.103.649,49 56.426,23 243.615,89 1.403.691,61 

TOTAL 5.982.295,79 305.856,60 1.320.511,99 7.608.664,38 

 
El tipus de licitació de la present licitació s’estableix d’acord amb els següents 
preus unitaris màxims, impost sobre electricitat i IVA exclosos, expressats en 
€/MWh en funció de cadascun dels lots:   

 
LOT 1: Mitjana Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A ) 
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 1 (MC) 

2,800 
€/MWh 

 
LOT 2: Baixa Tensió (estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 
2.0DHA):   
 

Marge màxim de la 
comercialitzadora lot 2 (MC) 

3,000 
€/MWh 

 
2. Els corresponents anuncis de licitació es van publicar en el DOUE núm. S248 de 

data 26 de desembre de 2018, rectificat pel DOUE núm. S6 de data 9 de gener de 
2019 i en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de data 27 de 
desembre de 2018. 

 
3. En data 11 de gener de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va 

comunicar la interposició d’un recurs especial en matèria de contracció de l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU, contra algunes clàusules del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (en endavant PCAP), pel qual sol·licitava la suspensió de 
l’expedient i la retroacció de les actuacions al moment anterior al de l’aprovació del 
PCAP.  
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4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 27 de febrer 
de 2019, va obrir els sobres A corresponents a la documentació administrativa de 
les següents empreses presentades: 

 
Plica núm. 1: AURA ENERGIA, SL, es presenta als lots 1 i 2 
Plica núm. 2: NEXUS ENERGIA, SA, es presenta al lots 1 i 2 
Plica núm. 3: FACTOR ENERGIA, SA, es presenta al lot 2 

 
5. En data 27 de febrer de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

va dictar la resolució 51/2019 (recurs N-2019-021) desestimant el recurs especial 
en matèria de contractació interposat per ENDESA ENERGIA, SAU, per entendre 
que les clàusules impugnades del PCAP no eren contràries a la normativa de 
contractació pública. 

 
6. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 6 de març 

de 2019, va obrir va obrir els sobres B corresponents a l’oferta econòmica de totes 
les empreses presentades i admeses que contenien les proposicions següents:  

 
- L’empresa AURA ENERGIA, SL va presentar la proposició següent: 

 

LOT 1: mitja tensió 

 

 Proposició econòmica: 
 
En aquest LOT 1 estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A 
 

  OFERTA DEL LICITADOR 

 MC màxim MC ofert 

Marge de la comercialitzadora 
LOT 1 (MC) 

2,800 €/MWh 1,200 €/MWh 

 
 

LOT 2: baixa tensió 

 

 Proposició econòmica: 
 

En aquest LOT 2 estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 
 

  OFERTA DEL LICITADOR 

 MC màxim MC ofert 

Marge de la comercialitzadora 
LOT 2 (MC) 

3,000 €/MWh 1,200 €/MWh 

 
- L’empresa NEXUS ENERGIA, SA va presentar la proposició següent: 
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LOT 1: mitja tensió 

 

 Proposició econòmica: 
 
En aquest LOT 1 estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A 
 

  OFERTA DEL LICITADOR 

 MC màxim MC ofert 

Marge de la comercialitzadora 
LOT 1 (MC) 

2,800 €/MWh 0,944 €/MWh 

 

LOT 2: baixa tensió 

 

 Proposició econòmica: 
 

En aquest LOT 2 estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 
 

  OFERTA DEL LICITADOR 

 MC màxim MC ofert 

Marge de la comercialitzadora 
LOT 2 (MC) 

3,000 €/MWh 1,319 €/MWh 

 
 
- L’empresa FACTOR ENERGIA, SA va presentar la proposició següent: 

 

LOT 2: baixa tensió 

 

 Proposició econòmica: 
 

En aquest LOT 2 estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 
 

  OFERTA DEL LICITADOR 

 MC màxim MC ofert 

Marge de la comercialitzadora 
LOT 2 (MC) 

3,000 €/MWh 2,490 €/MWh 

 
7. En aquesta mateixa sessió de data 6 de març de 2019, la Mesa de Contractació 

de l’Àrea de Presidència, va comprovar que, de conformitat amb l’establert a la 
clàusula 1.15) del PCAP, les empreses AURA ENERGIA, SL i NEXUS ENERGIA, 
SA es trobaven incurses en presumpció d’anormalitat, pel lot 2 i pels lots 1 i 2 
respectivament. Per la qual cosa es va acordar donar-les-hi audiència per tal que 
justifiquessin la valoració de les seves ofertes i precisessin les condicions de la 
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mateixa, en particular amb allò que es refereix a l’estalvi que permeti el 
procediment d’execució dels contractes, les solucions tècniques adoptades i les 
condicions excepcionalment favorables de que disposin per a executar la 
prestació, entre d’altres, i, una vegada presentades aquestes justificacions, es van 
donar trasllat a la Subdirecció de Logística, per a la seva avaluació. 

 
8. Les dues empreses que es trobaven en presumpció d’anormalitat han presentat la 

justificació de les seves ofertes.  
 
9. El criteri d’adjudicació que es va tenir en compte a l’hora de considerar la 

proposició econòmica més avantatjosa per als lots 1 i 2 va ser el fixat a la clàusula 
1.11) del PCAP, que es reprodueix a continuació:  

 
“Criteri 1: Preu .............................................................................................. fins a 100 punts 
 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta.  
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la màxima puntuació a l’oferta 
que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 

 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta 
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals 
a aquesta mitjana. 

 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb 
les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que 
resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
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En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP”. 

 

10. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 3 d’abril de 
2019, va acceptar els informes d’avaluació de la justificació de les ofertes que es 
trobaven en presumpció d’anormalitat dels lots 1 i 2 emesos pel subdirector de 
Logística i la directora dels Serveis d’Edificació i Logística, en dates 29 de març i 1 
d’abril de 2019 respectivament. 

 
En l’informe d’avaluació del lot 1 s’accepta la justificació de l’oferta de l’empresa 
NEXUS ENERGIA, SA i en tractar-se d’una justificació comuna per als dos lots en els 
que es trobava aquesta empresa en presumpció d’anormalitat, es considera que la 
justificació presentada queda acceptada per al lot 2. El contingut d’aquest informe en 
la part que interessa es reprodueix a continuació: 

 
“.../... 
 

L’empresa NEXUS ENERGIA, SA ha presentat dins de termini la justificació escaient. 
L’escrit aportat pel licitador justifica la seva oferta al lot 1 de mitja tensió exposant les 
següents variables i estratègies que influeixen en el seu preu final (marge de la 
comercialitzadora): 

 
1. Cost de les Garanties d’Origen (en endavant GDOs): un dels requeriments de la present 

licitació és que el 100% de l’energia subministrada sigui d’origen renovable. NEXUS 
ENERGIA, SA gestiona la venda en el mercat de l’energia generada per més de 18.000 
centrals de generació, gestionant així un volum total de més de 5,3 TWh d’energia 
d’origen renovable que equival a més de 216 vegades el volum total dels lots de 
l’expedient. NEXUS ENERGIA actua com a Agent Representant dels productors que a la 
seva vegada cedeixen al seu favor les GDOs, d’aquesta manera, NEXUS ENERGIA 
disposa d’un volum d’energia d’origen renovable, molt superior al requerit als plecs, a 
cost zero. Aquesta estratègia suposa un estalvi i un avantatge competitiu enfront la resta 
de comercialitzadores que, generalment, disposen de menys GDOs que el que 
consumeixen els seus clients. 

 
2. Capacitat de finançament: NEXUS ENERGIA, SA és Agent Representant amb una quota 

de més del 40% del mercat de representació de productors d’energia solar fotovoltaica. A 
més d’obtenir energia renovable a cost zero, tal com s’explica en l’apartat anterior, 
aquest negoci els hi permet reduir els costos de finançament, ja que, per una banda 
l’Operador de Mercat (OMIE) i l’Operador del Sistema (REE) no exigeixen les garanties 
financeres habituals per a la comercialització d’energia si el comercialitzador és també 
agent representant i, d’una altra, els terminis de venda i compra d’energia en el mercat 
són idèntics, així, al percebre els ingressos de la venta en el mateix moment que la 
compra, els hi permet minorar els costos de necessitat de finançament associats al 
subministrament d’energia elèctrica. L’estalvi financer estimat és de 0,265 €/MWh. 
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3. Implantació de SAP: NEXUS ENERGIA, SA ha implantat recentment els sistemes de 
gestió SAP adaptats a les necessitats particulars del negoci de comercialització 
d’electricitat que permet automatitzar moltes gestions que es tradueixen en una major 
eficiència reduint els costos d’estructura i estratègia comercial. 

 
Per aquests motius, vist l’anterior, exposem el següent: 
 
Donat que el preu ofert en la licitació és el marge comercial que l’empresa comercialitzadora 
posa com a valor límit en funció de les despeses internes atribuïdes a: 

 
1. La possibilitat d’oferir les garanties d’origen a cost zero degut a la seva atribució com a 

Agent Representant del mercat, fet que implica no haver de sumar aquesta despesa al 
preu ofert final (marge de la comercialitzadora). 

 
2. L’estalvi en el preu ofert final (marge de la comercialitzadora) dels costos de finançament 

associats al subministrament d’energia elèctrica per ser Agent Representant del mercat 
de representació de productors d’energia solar fotovoltaica. 

 
3. La reducció dels costos d’estructura i estratègia comercial mitjançant la implantació de 

les noves tecnologies que automatitzen les gestions de la comercialitzadora. 
 
Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la possible consideració de baixa anormal 
de resultes de l’aplicació estricta de l’article 85 del RGLCAP, considerant que l’oferta pot ser 
normalment complerta per la qual cosa es procedeix a la seva valoració. 
 
La valoració de les ofertes del lot 1 de mitja tensió (tarifes d’accés 6.1A i 3.1A) presentades 
per les empreses admeses tenint en compte aquest criteri és la següent: 
 
El resum de la puntuació del criteri avaluable de forma automàtica obtinguda per les 
empreses és el següent: 

 
EMPRESES 

 
MARGE DE LA 

 

 
100 

 
 

COMERCIALITZADORA DIFERÈNCIA PUNTUACIÓ ORDRE 

AURA ENERGIA SL 1,200 1,600 86,21 2 

NEXUS ENERGIA SA 0,944 1,856 100,00 1 

LLINDAR 0,960 1,840 99,14 
  

Un cop realitzada la valoració, els sotasignats subdirector de Logística i directora dels 
Serveis d’Edificació i Logística proposen a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del lot 1 de 
mitja tensió (tarifes d’accés 6.1A i 3.1A) de la contractació conjunta “del subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres 
entitats integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots” a l’empresa NEXUS ENERGIA, 
SA, amb NIF A62332580, d’acord amb la seva oferta i pels preus unitaris següents: 
 

Concepte 
Import (IE i IVA 

exclosos) 
5,11269632% IE 21% IVA 

Import (Impostos 
inclosos) 

Marge de la 
comercialitzadora 

LOT 1 (MC) 
0,944 €/MWh 0,048 €/MWh 0,208 €/MWh 1,200 €/MWh 
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Per tot l’exposat, la despesa aprovada per a la licitació de la contractació del lot 1 de mitja 
tensió s’ha de reajustar tenint en compte que la vigència del contracte s’iniciarà l’1 de juliol 
de 2019 i finalitzarà el 30 de juny de 2023. 
.../..”  
 

Pel que fa a l’informe d’avaluació del lot 2, el seu contingut que interessa es reprodueix 
a continuació: 
 

“.../... 
 
L’empresa AURA ENERGIA, SL, ha presentat dins de termini la justificació escaient. L’escrit 
aportat pel licitador justifica la seva oferta al lot 2 de baixa tensió argumentant que degut a 
que el procediment d’execució del contracte és en modalitat de preu indexat, que el cost 
intern d’estructura i que la tecnologia interna de la companyia permet realitzar tots els 
procediments i tràmits de manera molt automatitzada, l’empresa es pot permetre oferir un 
preu de 1,200 €/MWh en el lot 2; per aquest motiu, vist l’anterior, exposem el següent: 
 
Donat que el preu ofert en la licitació és el marge comercial de l’empresa comercialitzadora 
que posa com a valor límit en funció de les despeses internes atribuïdes a la seva 
estructura, aquestes es poden veure reduïdes per a la gestió de comercialització degut a la 
implantació de les noves tecnologies, tal i com justifica l’empresa. A més, és el benefici 
sobre el valor del preu de l’energia que al ser en modalitat indexat serà el preu al mercat 
OMIE igual per a tots els licitadors i que podrà ser superior depenent de l’aprovisionament 
d’energia de la comercialitzadora en el mercat de futurs, en els acords de compra d’energia 
(PPA) o mitjançant contractes bilaterals amb empreses de generació. 
 
Per tot això s’explica la quantitat oferta i s’elimina la possible consideració de baixa anormal 
de resultes de l’aplicació estricta de l’article 85 del RGLCAP, considerant que l’oferta pot ser 
normalment complerta per la qual cosa es procedeix a la seva valoració. 
 
El resum de la puntuació del criteri avaluable de forma automàtica obtinguda per les 
empreses és el següent: 

 

EMPRESES MARGE DE LA 
 

100 
 

 
COMERCIALITZADORA DIFERÈNCIA PUNTUACIÓ ORDRE 

AURA ENERGIA SL 1,200 1,800 100,00 1 

NEXUS ENERGIA SA 1,319 1,681 93,39 2 

FACTOR ENERGIA SA 2,490 0,510 28,33 3 

LLINDAR 1,503 1,503 83,48 
  

Un cop realitzada la valoració, els sotasignats subdirector de Logística i directora dels 
Serveis d’Edificació i Logística proposen a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del lot 2 de 
baixa tensió (tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA) de la contractació conjunta 
“del subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de 
Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots” a l’empresa 
AURA ENERGIA, SL, amb NIF B65552432, d’acord amb la seva oferta i pels preus unitaris 
següents: 
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Concepte 
Import (IE i IVA 

exclosos) 
5,11269632% IE 21% IVA 

Import (Impostos 
inclosos) 

Marge de la 
comercialitzadora 

LOT 2 (MC) 
1,200 €/MWh 0,061 €/MWh 0,265 €/MWh 1,526 €/MWh 

 
Per tot l’exposat, la despesa aprovada per a la licitació de la contractació del lot 2 de baixa 
tensió s’ha de reajustar tenint en compte que la vigència del contracte s’iniciarà l’1 de juliol 
de 2019 i finalitzarà el 30 de juny de 2023. 
 

.../...” 
 

11. En aquesta mateixa sessió de data 3 d’abril de 2019, la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència, va proposar l’adjudicació del contracte, consistent en el 
subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic a les següents 
empreses pels lots que es detallen a continuació i d’acord amb les seves ofertes 
anteriorment esmentades:  

 
- El LOT 1 a l’empresa NEXUS ENERGIA, SA (NIF A62332580) 

 
- El LOT 2 a l’empresa AURA ENERGIA, SL (NIF B65552432) 

 
12. Cal disposar la despesa quadriennal derivada de la contractació del lot 1, mitjana 

tensió, per un import de 7.358.010,38 (impost sobre electricitat i IVA inclosos), 
corresponent a la Diputació de Barcelona, i reajustar comptablement les 
aplicacions pressupostàries aprovades inicialment per adequar-les als nous 
efectes de la contractació, restant inalterable el pressupost màxim formulat en 
termes de preus unitaris, i sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva 
d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents, d’acord amb el següent detall:  

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 870.674,98 10410 92020 22100 

2020 1.793.590,48 10410 92020 22100 

2021 1.847.398,20 10410 92020 22100 

2022 1.902.820,14 10410 92020 22100 

2023 943.526,58 10410 92020 22100 

 
13. Cal disposar la despesa Quadriennal derivada de la contractació del lot 2, baixa 

tensió, per un import de 4.106.858,73 € (impost sobre electricitat i IVA inclosos) 
corresponent a la Diputació de Barcelona, i reajustar comptablement les 
aplicacions pressupostàries aprovades inicialment per adequar-les als nous 
efectes de la contractació, restant inalterable el pressupost màxim formulat en 
termes de preus unitaris, i sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva 
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d’existència de consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents, d’acord amb el següent detall:  

 
o Dins del pressupost 2019: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.000,00 10410 17232 22100 

34.725,67 10410 33310 22100 

303.366,44 10410 92020 22100 

16.628,07 10410 93312 22100 

12.360,00 10410 93313 22100 

18.750,00 10410 93314 22100 

3.019,47 40200 33210 22100 

13.803,82 50100 45300 22100 

198,00 50200 33600 22100 

63.384,25 50400 17230 22100 

3.872,28 50500 17221 22100 

7.260,00 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2020: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.540,00 10410 17232 22100 

71.526,81 10410 33310 22100 

624.931,55 10410 92020 22100 

34.249,67 10410 93312 22100 

25.461,60 10410 93313 22100 

38.625,00 10410 93314 22100 

5.437,58 40200 33210 22100 

28.418,45 50100 45300 22100 

407,88 50200 33600 22100 

130.559,07 50400 17230 22100 

7.975,72 50500 17221 22100 

14.955,60 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2021: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 10410 17232 22100 

73.672,61 10410 33310 22100 

643.679,50 10410 92020 22100 

35.277,16 10410 93312 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

26.225,45 10410 93313 22100 

39.783,75 10410 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 50500 17221 22100 

15.404,27 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2022: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.669,09 10410 17232 22100 

75.882,79 10410 33310 22100 

662.989,88 10410 92020 22100 

36.335,47 10410 93312 22100 

27.012,21 10410 93313 22100 

40.977,26 10410 93314 22100 

5.768,73 40200 33210 22100 

30.149,13 50100 45300 22100 

432,72 50200 33600 22100 

138.510,12 50400 17230 22100 

8.461,44 50500 17221 22100 

15.866,40 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2023: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.753,05 10410 17232 22100 

37.623,09 10410 33310 22100 

328.746,53 10410 92020 22100 

18.015,18 10410 93312 22100 

13.394,19 10410 93313 22100 

20.318,86 10410 93314 22100 

2.480,60 40200 33210 22100 

14.941,20 50100 45300 22100 

214,57 50200 33600 22100 

68.675,14 50400 17230 22100 

4.195,09 50500 17221 22100 

7.867,46 14302 93300 22100 
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Fonaments jurídics 
 
1. De conformitat amb l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic s’ha donat audiència a les empreses quines ofertes 
es trobaven, segons l’establert a la clàusula 1.15) del Plec de clàusules 
administratives particulars, incurses en presumpció d’anormalitat, acceptant la 
justificació presentada. 

 
2. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu que es 

mantingui la despesa total aprovada per tal de poder fer front al possible 
increment de consum d’energia elèctrica respecte les previsions inicials o 
increment de preu dels conceptes regulats d’execució del pressupost. 

 
3. D’acord amb la clàusula 37.2 de les Bases d’Execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona de l’any 2019, quan per retard en el començament de 
l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de l’expedient de contractació es 
produeixi un desajust entre les anualitats establertes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i les necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de 
contractació haurà d’acordar el reajustament d’anualitats pertinent. 

 
4. D’acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals, es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal per a exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència 
de consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 
5. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i  

concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència, amb efectes d’1 de juliol de 2019. 

 
6. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Junta de Govern, 

d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1.a) de la Refosa 1/2018, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018, i publicada al BOPB de data 11 de juliol de 
2018. 

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

ACORDS 
 
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Presidència reunida en sessió de data 3 d’abril de 2019, la contractació 
harmonitzada i susceptible de recurs especial, consistent en el subministrament 
d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

entitats integrades en el seu sector públic a les següents empreses pels lots que es 
detallen a continuació i d’acord amb les seves ofertes: 
 
Pel lot 1: mitjà tensió, a l’empresa NEXUS ENERGIA SA, amb NIF núm. A62332580, 
pel preu unitari següent, impost sobre electricitat i IVA exclosos, d’acord amb la seva 
oferta: 
 
En aquest LOT 1 estan incloses les tarifes d’accés 6.1A i 3.1A 
 

Concepte 
Import (IE i 

IVA exclosos) 
5,11269632% IE 21% IVA 

Import 
(Impostos 
inclosos) 

Marge de la 
comercialitzadora 

LOT 1 (MC) 
0,944 €/MWh 0,048 €/MWh 0,208 €/MWh 

1,200 
€/MWh 

 
Pel lot 2: baixa tensió, a l’empresa AURA ENERGIA SL, amb NIF núm. B65552432, 
pel preu unitari següent, impost sobre electricitat i IVA exclosos, d’acord amb la seva 
oferta: 
 
En aquest LOT 2 estan incloses les tarifes d’accés 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA 
 

Concepte 
Import (IE i 

IVA exclosos) 
5,11269632% IE 21% IVA 

Import 
(Impostos 
inclosos) 

Marge de la 
comercialitzadora 

LOT 2 (MC) 
1,200 €/MWh 0,061 €/MWh 0,265 €/MWh 

1,526 
€/MWh 

 
Segon. DETERMINAR que la despesa quadriennal de 10.502.600,42 € (impost sobre 
electricitat i IVA inclosos), relativa al lot 1, mitjana tensió, derivada d’aquesta 
contractació es desglossarà d’acord amb el següent detall: 
 

 Respecte la Diputació de Barcelona, la despesa de 7.358.010,38 €, impost sobre 
electricitat i IVA inclosos a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 870.674,98 10410 92020 22100 

2020 1.793.590,48 10410 92020 22100 

2021 1.847.398,20 10410 92020 22100 

2022 1.902.820,14 10410 92020 22100 

2023 943.526,58 10410 92020 22100 
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 Respecte l’Institut del Teatre la despesa de 1.244.736,97 €, impost sobre 
electricitat i IVA inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 222.01/99020 del 
seu pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 147.290,00 

2020 303.417,40 

2021 312.519,92 

2022 321.895,52 

2023 159.614,13 
 

 Respecte el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
la despesa de 244.540,39 €, impost sobre electricitat i IVA inclosos a càrrec de 
l‘aplicació pressupostària 22100 del seu pressupost, d’acord amb el següent 
desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 28.490,58 

2020 58.690,59 

2021 60.451,31 

2022 62.033,19 

2023 34.874,72 
 

 Respecte el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Casa Caritat la despesa de 1.071.649,02 € impost sobre electricitat i IVA inclosos a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1.33455.22100 del seu pressupost, d’acord amb 
el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 126.808,46 

2020 261.225,45 

2021 269.062,20 

2022 277.134,06 

2023 137.418,85 
 

 Respecte el Consorci del Patrimoni de Sitges la despesa de 583.663,66 € impost 
sobre electricitat i IVA inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 333.22100 del 
seu pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 69.065,05 

2020 142.274,00 

2021 146.542,22 

2022 150.938,49 

2023 74.843,90 
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Tercer. DETERMINAR que la despesa quadriennal de 7.608.664,38 (impost sobre 
electricitat i IVA inclosos), relativa al lot 2, baixa tensió, derivada d’aquesta 
contractació es desglossarà d’acord amb el següent detall: 
 

 Respecte la Diputació de Barcelona, la despesa de 4.106.858,73 € impost sobre 
electricitat i IVA inclosos inclosos anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 

 
o Dins del pressupost 2019: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.000,00 10410 17232 22100 

34.725,67 10410 33310 22100 

303.366,44 10410 92020 22100 

16.628,07 10410 93312 22100 

12.360,00 10410 93313 22100 

18.750,00 10410 93314 22100 

3.019,47 40200 33210 22100 

13.803,82 50100 45300 22100 

198,00 50200 33600 22100 

63.384,25 50400 17230 22100 

3.872,28 50500 17221 22100 

7.260,00 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2020: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.540,00 10410 17232 22100 

71.526,81 10410 33310 22100 

624.931,55 10410 92020 22100 

34.249,67 10410 93312 22100 

25.461,60 10410 93313 22100 

38.625,00 10410 93314 22100 

5.437,58 40200 33210 22100 

28.418,45 50100 45300 22100 

407,88 50200 33600 22100 

130.559,07 50400 17230 22100 

7.975,72 50500 17221 22100 

14.955,60 14302 93300 22100 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 
o Dins del pressupost 2021: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 10410 17232 22100 

73.672,61 10410 33310 22100 

643.679,50 10410 92020 22100 

35.277,16 10410 93312 22100 

26.225,45 10410 93313 22100 

39.783,75 10410 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 50500 17221 22100 

15.404,27 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2022: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.669,09 10410 17232 22100 

75.882,79 10410 33310 22100 

662.989,88 10410 92020 22100 

36.335,47 10410 93312 22100 

27.012,21 10410 93313 22100 

40.977,26 10410 93314 22100 

5.768,73 40200 33210 22100 

30.149,13 50100 45300 22100 

432,72 50200 33600 22100 

138.510,12 50400 17230 22100 

8.461,44 50500 17221 22100 

15.866,40 14302 93300 22100 

 
o Dins del pressupost 2023: 

 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.753,05 10410 17232 22100 

37.623,09 10410 33310 22100 

328.746,53 10410 92020 22100 

18.015,18 10410 93312 22100 

13.394,19 10410 93313 22100 

20.318,86 10410 93314 22100 

2.480,60 40200 33210 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

14.941,20 50100 45300 22100 

214,57 50200 33600 22100 

68.675,14 50400 17230 22100 

4.195,09 50500 17221 22100 

7.867,46 14302 93300 22100 

 

 Respecte l’Institut del Teatre la despesa de 60.931,18 €, impost sobre electricitat i 
IVA inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 222.01/99020 del seu 
pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 7.210,00 

2020 14.852,60 

2021 15.298,18 

2022 15.757,12 

2023 7.813,28 

 

 Respecte el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Casa Caritat la despesa de 255.064,17 € impost sobre electricitat i IVA inclosos a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 1.33455.22100 del seu pressupost, d’acord amb 
el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 30.181,81 

2020 62.174,51 

2021 64.039,75 

2022 65.960,93 

2023 32.707,17 

 

 Respecte la Xarxa Audiovisual Local, SL la despesa de 489.550,00 € impost 
sobre electricitat i IVA inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària LB1BB/01-
Subministraments continus, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 57.928,56 

2020 119.332,83 

2021 122.912,82 

2022 126.600,20 

2023 62.775,59 
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 Respecte el Consorci del Patrimoni de Sitges la despesa de 103.764,30 € impost 
sobre electricitat i IVA inclosos a càrrec de l’aplicació pressupostària 333.22100 del 
seu pressupost, d’acord amb el següent desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 12.278,45 

2020 25.293,61 

2021 26.052,42 

2022 26.833,99 

2023 13.305,83 

 

 Respecte el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona la 
despesa de 1.188.804,39 € impost sobre electricitat i IVA inclosos a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 333.22100 del seu pressupost, d’acord amb el següent 
desglossament:  

 

Exercici Import 

2019 159.837,97 

2020 290.549,92 

2021 299.266,42 

2022 308.244,41 

2023 130.905,67 

 

 Respecte l’Organisme de Gestió Tributària la despesa de 1.403.691,61 € impost 
sobre electricitat i IVA inclosos del seu pressupost, d’acord amb el següent 
desglossament: 

 

Exercici Import 

2019 166.099,14 

2020 342.164,22 

2021 352.429,16 

2022 363.002,03 

2023 179.997,06 

 
Quart. DISPOSAR la despesa quadriennal derivada de la contractació del lot 1, 
mitjana tensió, per un import de 7.358.010,38 (impost sobre electricitat i IVA inclosos), 
corresponent a la Diputació de Barcelona, i reajustar comptablement les aplicacions 
pressupostàries aprovades inicialment per adequar-les als nous efectes de la 
contractació, restant inalterable el pressupost màxim formulat en termes de preus 
unitaris, i sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de 
consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb el 
següent detall:  
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 870.674,98 10410 92020 22100 

2020 1.793.590,48 10410 92020 22100 

2021 1.847.398,20 10410 92020 22100 

2022 1.902.820,14 10410 92020 22100 

2023 943.526,58 10410 92020 22100 
 

Cinquè. DISPOSAR la despesa quadriennal derivada de la contractació del lot 2, 
baixa tensió, per un import de 4.106.858,73 € (impost sobre electricitat i IVA inclosos) 
corresponent a la Diputació de Barcelona, i reajustar comptablement les aplicacions 
pressupostàries aprovades inicialment per adequar-les als nous efectes de la 
contractació, restant inalterable el pressupost màxim formulat en termes de preus 
unitaris, i sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de 
consignació adequada i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb el 
següent detall:  
 

o Dins del pressupost 2019: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.000,00 10410 17232 22100 

34.725,67 10410 33310 22100 

303.366,44 10410 92020 22100 

16.628,07 10410 93312 22100 

12.360,00 10410 93313 22100 

18.750,00 10410 93314 22100 

3.019,47 40200 33210 22100 

13.803,82 50100 45300 22100 

198,00 50200 33600 22100 

63.384,25 50400 17230 22100 

3.872,28 50500 17221 22100 

7.260,00 14302 93300 22100 
 

o Dins del pressupost 2020: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.540,00 10410 17232 22100 

71.526,81 10410 33310 22100 

624.931,55 10410 92020 22100 

34.249,67 10410 93312 22100 

25.461,60 10410 93313 22100 

38.625,00 10410 93314 22100 

5.437,58 40200 33210 22100 

28.418,45 50100 45300 22100 

407,88 50200 33600 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

130.559,07 50400 17230 22100 

7.975,72 50500 17221 22100 

14.955,60 14302 93300 22100 
 

o Dins del pressupost 2021: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.096,20 10410 17232 22100 

73.672,61 10410 33310 22100 

643.679,50 10410 92020 22100 

35.277,16 10410 93312 22100 

26.225,45 10410 93313 22100 

39.783,75 10410 93314 22100 

5.600,71 40200 33210 22100 

29.271,00 50100 45300 22100 

420,12 50200 33600 22100 

134.475,84 50400 17230 22100 

8.214,99 50500 17221 22100 

15.404,27 14302 93300 22100 
 

o Dins del pressupost 2022: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

19.669,09 10410 17232 22100 

75.882,79 10410 33310 22100 

662.989,88 10410 92020 22100 

36.335,47 10410 93312 22100 

27.012,21 10410 93313 22100 

40.977,26 10410 93314 22100 

5.768,73 40200 33210 22100 

30.149,13 50100 45300 22100 

432,72 50200 33600 22100 

138.510,12 50400 17230 22100 

8.461,44 50500 17221 22100 

15.866,40 14302 93300 22100 
 
 

o Dins del pressupost 2023: 
 

Import Orgànic Funcional Econòmic 

9.753,05 10410 17232 22100 

37.623,09 10410 33310 22100 

328.746,53 10410 92020 22100 
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Import Orgànic Funcional Econòmic 

18.015,18 10410 93312 22100 

13.394,19 10410 93313 22100 

20.318,86 10410 93314 22100 

2.480,60 40200 33210 22100 

14.941,20 50100 45300 22100 

214,57 50200 33600 22100 

68.675,14 50400 17230 22100 

4.195,09 50500 17221 22100 

7.867,46 14302 93300 22100 
 

Sisè. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència 
reunida en sessió de data 3 d’abril de 2019, d’acord amb el detall següent:  
 

Respecte al lot 1: resta en segon i últim lloc l’empresa AURA ENERGIA, SL 
 

Respecte al lot 2 resta en segon lloc l’empresa NEXUS ENERGIA i en tercer i últim lloc 
l’empresa FACTOR ENERGIA, SA. 
 

Setè. COMUNICAR als adjudicataris que hauran de formalitzar el contracte 
electrònicament quan siguin requerits, en el benentès que la dita formalització no es 
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació 
de la present resolució.  
 

Vuitè NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el 
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona.  
 

Novè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.” 
 

20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació conjunta relatiu al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat sense 
publicitat per raons tècniques (exp. núm. 2018/0020546).- 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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona promou la contractació 
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conjunta del Servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits (2018/0020546), amb 
un pressupost base anual de licitació de 12.959.238,43 €, IVA inclòs, desglossat 
d’acord amb el següent detall: 

 

Ens 
 

Pressupost 
màxim anual (1 
any) IVA exclòs 

IVA (21%) Pressupost 
anual (1 any) 
IVA inclòs 

Diputació de Barcelona 24.735,49 € 5.194,45 € 29.929,94 € 

ORGT 10.673.340,71 € 2.241.401,55 € 12.914.742,26 € 

Institut del Teatre 12.038,21 € 2.528,02 € 14.566,23 € 

TOTAL 10.710.114,41 € 2.249.124,02 € 12.959.238,43 € 

 
2. En la memòria de data 15 d’abril de 2019 que ha elaborat la Subdirecció de 

Logística es justifica, entre d’altres, la selecció del procediment negociat sense 
publicitat per raons tècniques de la següent manera:  

 
“.../... 
 
La prestació del servei de notificacions administratives ha de complir les exigències 
fixades a l’article 41 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques per a garantir la seva validesa, de manera que quedi 
constància del seu enviament  o posada a disposició, recepció o accés per part de 
l’interessat o el seu representant, les dates i hores, el contingut íntegre i la 
identificació fidedigna del remitent i destinatari de la mateixa.  

 
Segons la disposició addicional primera de la Llei 43/2010 de 30 de desembre, del 
servei postal universal, l’operador designat per prestar el servei postal universal, 
pel termini de 15 anys és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 
(CORREOS). L’article 22.4 preveu que l’actuació del prestador del servei universal 
tindrà la presumpció de veracitat i fefaència en el servei de notificacions 
administratives. 

 
És, per tant, CORREOS qui pot, com operador designat per l’Estat per prestar el 
servei postal universal, notificar amb presumpció, atorgada per llei, de veracitat i 
fefaència en procediments administratius. 

 
La resolució 295/2018 de 18 d’octubre del Tribunal Administratiu de Recursos 
Contractuals de la Junta d’Andalusia, citant la jurisprudència del Tribunal Suprem, 
diu que les administracions públiques espanyoles poden, en virtut del que disposa 
l’article 8 de la Directiva 97/67/CE sobre el mercat interior de serveis postal, 
adoptar mesures organitzatives destinades a assegurar la fefaència en les 
notificacions administratives practicades, de manera que l’administració pot optar 
per contractar el servei de notificacions administratives mitjançant procediment 
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negociat sense publicitat per a seleccionar a licitador l’actuació del qual tingui la 
presumpció legal abans indicada. 

 
Són aquests els motius que fan que s’opti per la tramitació mitjançant procediment 
negociat sense publicitat per garantir la veracitat i fefaència requerida en els 
procediments administratius iniciats per la Diputació de Barcelona i els ens 
adherits. 

 
Per tant, en compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment 
seleccionat ha estat un procediment negociat sense publicitat per raons tècniques 
en ser l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA amb NIF 
A-83052407 l’única que té atribuïda per disposició legal la presumpció de veracitat 
i fefaència en el servei de notificacions administratives, que pot prestar aquest 
servei objecte de contracte i que compleix els requisits establerta a l’article 168.a) 
2n de la LCSP. 
 
.../...” 

 
3. La Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona ha redactat el plec de 

prescripcions tècniques particulars (PPTP), i el Servei de Contractació el plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP) que ha de regir la contractació de 
referència. 
 

4. Cal autoritzar la despesa pluriennal de 12.959.238,43 €, IVA inclòs derivada 
d’aquesta contractació, que es farà efectiva a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents:  

 

Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 29.929,94 € anirà imputada 
a les següents aplicacions pressupostàries: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 7.482.49€ 10410 92020 22201 

2020 22.447,45€ 10410 92020 22201 

 
Pel que fa a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.914.742,26 € anirà 
imputada d’acord amb aquest desglossament: 

 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 3.228.685,57 € R0100 93200 22201 

2020 9.686.056,69 € R0100 93200 22201 

 
Pel que fa a l’Institut del Teatre, la despesa de 14.566,23 € anirà imputada a 
l’aplicació pressupostària 22201/99030 del seu pressupost dels exercicis següents: 
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Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 3.641,56 € P0800 99030 22201 

2020 10.924,67 € P0800 99030 22201 

 
Fonaments de dret 
 
1. Aquesta contractació, inclosa en l’Annex IV de la LCSP, està subjecta a regulació 

harmonitzada, és procedent tramitar-la de forma ordinària i per procediment 
negociat per raons tècniques, d’acord amb allò que disposen els articles 168 a.2) de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

2. D'acord amb l’establert a l’art. 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRLRHL), es poden adquirir compromisos de despesa de caràcter pluriennal per a 
exercicis posteriors al que s’autoritza, condicionats a l’existència de consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. 

 
3. La present proposta es justifica en la circumstància que el contracte vigent acaba el 

dia 1 d’octubre de 2019, raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense 
que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració de la 
Subdirecció de Logística, Organisme de Gestió Tributària i Institut del Teatre i, en 
conseqüència, per a l’interès públic. 

 
4. La competència per aprovar aquest acord correspon a la Junta de Govern per 

delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.1.a) de la 
Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competicions i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7048, de data de 9 de juliol de 2018, (publicat al BOPB de l’11 de 
juliol de 2018). 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

R E S O L U C I Ó  
 
Primer. APROVAR l'expedient de contractació conjunta promogut per la Subdirecció 
de Logística de la Diputació de Barcelona, subjecte a regulació harmonitzada, relatiu al 
Servei, social i ambientalment responsable, de notificació administrativa a la 
Diputació de Barcelona i ens adherits (2018/0020546), amb un pressupost base 
anual de licitació de 12.959.238,85 €, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent 
detall: 
 

Ens 
 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA exclòs 

IVA (21%) Pressupost anual 
(1 any) IVA inclòs 

Diputació de Barcelona 24.735,49 € 5.194,45€ 29.929,94 € 
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Ens 
 

Pressupost màxim 
anual (1 any) IVA exclòs 

IVA (21%) Pressupost anual 
(1 any) IVA inclòs 

ORGT 10.673.340,71 € 2.241.401,55 € 12.914.742,26 € 

Institut del Teatre 12.038,21 € 2.528,02 € 14.566,23 € 

TOTAL 10.710.114,41€ 2.249.124,02€ 12.959.238,43 € 

 
Segon. APROVAR el Plec de prescripcions tècniques particulars i el Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir aquesta contractació. 
 
Tercer. TRAMITAR aquesta contractació, mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat per raons tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 168 a.2) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
Quart. DETERMINAR que la despesa d’aquesta contractació de 12.959.238,43 € IVA 
inclòs es desglossa de la forma següent: 
 

 Respecte a la Diputació de Barcelona, la despesa de 29.929,94 €: 
 

Exercici Import 

2019 7.482.49€ 

2020 22.447,45€ 

 

 Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.914.742,26 €: 
 

Exercici Import 

2019 3.228.685,57 € 

2020 9.686.056,69 € 

 

 Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa de 14.566.23 €: 
 

Exercici Import 

2019 3.641,56 € 

2020 10.924,67 € 

 
Cinquè. AUTORITZAR la despesa pluriennal de 29.929,94 €:IVA inclòs derivada 
d’aquesta contractació, corresponent a la Diputació de Barcelona, que es farà efectiva 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:  
 

Pel que fa a la Diputació de Barcelona, la despesa de 29.929,94 €  anirà imputada a 
les següents aplicacions pressupostàries: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2019 7.482.49€ 10410 92020 22201 

2020 22.447,45€ 10410 92020 22201 
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Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els corresponents pressupostos. Tot d’acord amb el que 
estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Subdirecció d’Edificació 
 
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la redacció 
del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, 
Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació i 
adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de 
recerca” (P17EI1998), mitjançant procediment negociat, a la proposta d’Unió 
Temporal d’Empreses formada per les societats BRULLET-DE LUNA I 
ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, SLP, guanyadora del concurs de 
projectes, per un import total de 1.305.875,00 €), IVA exclòs, que més el 21% 
d’IVA per import de 274.233,75 €, resulta per un import total de 1.580.108,75 €, 
IVA inclòs. (exp. núm. 2017/0012464).- 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 en 
funcions, 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, reunida en sessió 

de data 18 de desembre de 2017 (ref. registre 696/17), es va aprovar l’expedient 
del concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció d’una 
proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la 
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica 
de l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la 
“Rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial 
com a centre de recerca” (P17EI1998), amb un pressupost total d’un milió tres-
cents disset mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.317.875,00 €), IVA exclòs, més 
dos-cents setanta-sis mil set-cents cinquanta-tres euros amb setanta-cinc cèntims 
(276.753,75 €), en concepte del 21% d’IVA. El pressupost total inclou el 
pressupost de les indemnitzacions als participants seleccionats que no resultin 
guanyadors del concurs per import de dotze mil euros (12.000,00 €), IVA exclòs, i 
el pressupost de la contractació dels serveis abans relacionats per import d’un 
milió tres-cents cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs. 

 
2. En la mateixa sessió, la Junta de Govern va acordar la tramitació del concurs de 

projectes de referència mitjançant procediment restringit a cinc participants, amb 
més d’un criteri de valoració, subjecte a regulació harmonitzada, en la modalitat 
establerta a l’article 184.2.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP), i 
va aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de bases del concurs de 
projectes i de clàusules administratives particulars que hauran de regir la 
contractació dels serveis esmentats. 
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3. La licitació del concurs de projectes es va publicar en el perfil del contractant i en 
el BOPB, en data 10 de gener de 2018, en el DOUE, en data 11 de gener de 
2018, i en el BOE, en data 18 de gener de 2018. 

 
4. El 21 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 de la fase 1 

(sol·licituds de participació, capacitat i solvència mínima) de tots els sol·licitants, 
acordant requerir a aquells que havien de fer esmenes. Un cop fetes les esmenes 
requerides, tots els sol·licitants van ser admesos a prendre part en el present 
concurs. 

 
5. El 28 de febrer de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de la fase 1 

(criteris de selecció dels participants) presentat per tots els participants en el 
concurs de projectes. 

 
6. El 25 d’abril de 2018, es va fer públic l’informe del Jurat de valoració dels criteris 

per a la selecció dels cinc participants, emès en data 24 d’abril de 2018. 
 
7. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió 

de data 14 de juny de 2018 (ref. registre 277/18), de conformitat amb la proposta 
del Jurat, es va acordar seleccionar els cinc equips següents per a què 
presentessin la proposta d’intervenció per a la rehabilitació i  adequació de l’edifici 
12 del Recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca: 

 
1. Proposta d’UTE MANGADO Y ASOCIADOS, SL i SANABRIA & PLANAS-

GALLEGO, SLP i IGNACIO PARICIO ANSOATEGUI. 
2. Proposta d’UTE BRULLET DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS 

ARQUITECTES, SLP. 
3. Proposta d’UTE BONELL i GIL ARQUITECTES, SLP i RAVETLLAT 

ARQUITECTURA, SLP. 
4. Proposta d’UTE DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SLP i CALDERON 

FOLCH STUDIO, SLP. 
5. Proposta d’UTE ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE I 

ROIG ARQUITECTURA, SLP. 
 

8. El 26 de juny de 2018, es van  enviar les invitacions als cinc equips seleccionats 
per a presentar la proposta d’intervenció, establint que el termini màxim per a la 
seva presentació, seria el 17 de setembre de 2018. 

 
9. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 14 de 

març de 2019 (ref. registre 89/19), de conformitat amb el veredicte del Jurat, va 
acordar el següent: 

 
“Primer.- DECLARAR guanyador del concurs, de conformitat amb el veredicte emès el 12 
de desembre de 2018 pel Jurat que intervé en el concurs de projectes per a la selecció 
d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la redacció 
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del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte 
d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de 
l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” (P17EI1998), al 
lema PATI DINÀMIC, corresponent a la proposta d’UTE formada per les societats 
BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF B61828398, i FORGAS 
ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235. 
 
Segon.- DECLARAR com a finalistes els candidats amb els lemes i noms d’empresa que es 
relacionen a continuació, d’acord amb l’ordre de classificació següent: 
 

2. IDIBISTIS, de la proposta d’UTE formada per les societats BONELL I GIL, 
ARQUITECTES, SLP i RAVELLAT ARQUITECTURA, SLP. 

 
3. BIOCENOSI SOTA ELS UMBRACLES, de la proposta d’UTE formada per les societats 

ALBERT VITALLER, ARQUITECTURA, SLPU i BATLLE i ROIG, ARQUITECTURA, SLP. 
 
4. THOREAU, de la proposta d’UTE formada per les societats DATA ARQUITECTURA 

ENGINYERIA, SLP i CALDERON FOLCH STUDIO, SLP. 
 
5. RESTAURAR GUASTAVINO REHABILITAR RUBIÓ, de la proposta d’UTE formada per 

les societats MANGADO Y ASOCIADOS, SL, SANABRIA & PLANAS GALLEGO, SLP i 
IGNACIO PARICIO. 

 
Tercer.- DISPOSAR una indemnització de tres mil euros (3.000,00 €), IVA exclòs, més sis-
cents trenta euros (630,00 €) en concepte del 21% d’IVA, resultant un import total de tres mil 
sis-cents trenta euros (3.630,00 €), IVA inclòs, per a cada un dels quatre equips declarats 
com a finalistes, que suposa un import total de catorze mil cinc-cents vint euros 
(14.520,00 €), IVA inclòs, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/10420/93310/22706 del pressupost vigent. 
 
Quart.- PUBLICAR el resultat del concurs al perfil del contractant de la Diputació de 
Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord amb el que disposa 
l’article 154 del TRLCSP. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els participants en la licitació, amb indicació 
dels recursos procedents.” 

  
10. Un cop finalitzat el concurs de projectes, la Diputació de Barcelona i la proposta 

d’UTE formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb 
NIF B61828398, i FORGAS ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235, han dut a 
terme la negociació dels aspectes establerts a la clàusula 3.7 del Plec de 
clàusules administratives particulars que regeixen la contractació dels serveis de 
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de 
l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la 
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial com a 
centre de recerca”, i han acordat adjudicar el contracte esmentat d’acord amb el 
següent: 
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- El preu del contracte s’ha fixat en un import total d’un milió tres-cents cinc mil 

vuit-cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que es desglossa en 
els preus per prestacions parcials següents: 

 

Prestacions parcials 
Preu prestació 

parcial 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu 

IVA 

Import 
IVA 

Preu prestació 
parcial 

(IVA inclòs) 

Treballs previs i avantprojecte 181.980,00 € 21% 38.215,80 €  220.195,80 €  

Redacció del Projecte bàsic  242.640,00 €  21% 50.954,40 €  293.594,40 €  

Projecte d’activitats ambientals 
i mesures correctores 

42.125,00 € 21% 8.846,25 € 50.971,25 € 

Redacció del Projecte 
d’execució 

424.620,00 €  21%  89.170,20 €  513.790,20 €  

Redacció de l’Estudi de 
seguretat i salut i coordinació 
de seguretat i salut en fase de 
projecte 

33.700,00 € 21% 7.077,00 € 40.777,00 € 

Certificació energètica del 
projecte 

8.425,00 € 21% 1.769,25 € 10.194,25 € 

Direcció facultativa de les obres 363.960,00 € 21% 76.431,60 € 440.391,60 € 

Certificació energètica de 
l’edifici 

8.425,00 € 21% 1.769,25 € 10.194,25 € 

TOTAL 1.305.875,00 € 21% 274.233,75 € 1.580.108,75 € 

 
- Els terminis parcials per a la redacció dels projectes (avantprojecte, projecte 

bàsic i projecte d’execució) seran els establerts a la clàusula 3.3 del Plec de 
clàusules administratives particulars. 

 
- El contractista durà a terme la redacció del Pla Especial de Millora Urbana en 

l’àmbit de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial. 
 

- El contractista durà a terme l’estudi i desenvolupament de les alternatives 
derivades de les diferents possibilitats de tractaments estructurals plantejades 
en fase de concurs. 

 
11. El 13 de maig de 2019, la proposta d’UTE formada per les societats BRULLET-

DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, SLP, proposada 
adjudicatària, va sol·licitar constituir la garantia definitiva per import de seixanta-
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cinc mil dos-cents noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims 
(65.293,75 €), equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, mitjançant 
retenció del primer o primers pagaments que s’efectuïn. 

 
12. És necessari procedir al reajustament de les imputacions pressupostàries per 

adequar-les als nous efectes de la contractació, en haver-se retardat el 
procediment d’adjudicació. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El present expedient es va iniciar abans de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) i, de conformitat amb la 
Disposició Transitòria primera, paràgraf primer d’aquesta llei, 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 184.2.a) del TRLCSP regula els concursos de projectes organitzats en el 

marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte de serveis. 
 
3. De conformitat amb l’article 174.d) del TRLCSP, en relació amb els articles 169 a 

178 del mateix text refós, la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, i la 
clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives particulars, la contractació dels 
serveis de referència es durà a terme mitjançant procediment negociat, sense 
publicitat. 

 
4. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 151 i 

concordants del TRLCSP per a procedir a l’adjudicació del contracte de referència. 
 
5. De conformitat amb l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 

locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la despesa 
pluriennal es disposarà amb la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 
corresponents. 

 
6. De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, corresponen al 

Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
pluriennals quan la seva durada sigui superior a quatre anys. 

 
7. 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 
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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.- ADJUDICAR, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el contracte 
de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència 
energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra 
de la “Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial 
com a centre de recerca” (P17EI1998), a la proposta d’UTE formada per les 
societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP, amb NIF B61828398, i FORGAS 
ARQUITECTES, SLP, amb NIF B64571235, en els termes següents, d’acord amb 
l’oferta presentada: 
 
- El preu del contracte es fixa en un import total d’un milió tres-cents cinc mil vuit-

cents setanta-cinc euros (1.305.875,00 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per 
import de dos-cents setanta-quatre mil dos-cents trenta-tres euros amb setanta-cinc 
cèntims (274.233,75 €), resulta per un import total d’un milió cinc-cents vuitanta mil 
cent vuit euros amb setanta-cinc cèntims (1.580.108,75 €), IVA inclòs, que es 
desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 

 

Prestacions parcials 
Preu prestació 

parcial 
(IVA exclòs) 

Tipus 
impositiu IVA 

Import 
IVA 

Preu prestació 
parcial 

(IVA inclòs) 

Treballs previs i avantprojecte 181.980,00 € 21% 38.215,80 €  220.195,80 €  

Redacció del Projecte bàsic  242.640,00 €  21% 50.954,40 €  293.594,40 €  

Projecte d’activitats ambientals 
i mesures correctores 

42.125,00 € 21% 8.846,25 € 50.971,25 € 

Redacció del Projecte 
d’execució 

424.620,00 €  21%  89.170,20 €  513.790,20 €  

Redacció de l’Estudi de 
seguretat i salut i coordinació 
de seguretat i salut en fase de 
projecte 

33.700,00 € 21% 7.077,00 € 40.777,00 € 

Certificació energètica del 
projecte 

8.425,00 € 21% 1.769,25 € 10.194,25 € 

Direcció facultativa de les obres 363.960,00 € 21% 76.431,60 € 440.391,60 € 

Certificació energètica de 
l’edifici 

8.425,00 € 21% 1.769,25 € 10.194,25 € 

TOTAL 1.305.875,00 € 21% 274.233,75 € 1.580.108,75 € 

 
- Els terminis parcials per a la redacció dels projectes (avantprojecte, projecte bàsic i 

projecte d’execució) seran els establerts a la clàusula 3.3 del Plec de clàusules 
administratives particulars. 
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- El contractista durà a terme la redacció del Pla Especial de Millora Urbana en 

l’àmbit de l’edifici 12 del Recinte de l’Escola Industrial. 
 
- El contractista durà a terme l’estudi i desenvolupament de les alternatives derivades 

de les diferents possibilitats de tractaments estructurals plantejades en fase de 
concurs. 

 
Segon.- REAJUSTAR les imputacions pressupostàries per adequar-les als efectes de 
la contractació i DISPOSAR la despesa d’un milió cinc-cents vuitanta mil cent vuit 
euros amb setanta-cinc cèntims (1.580.108,75 €), IVA inclòs, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents: 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2019 220.195,80 € 10420 93310 63215 

2020 909.327,10 € 10420 93310 63215 

2021 44.039,16 € 10420 93310 63215 

2022 200.000,00 € 10420 93310 63215 

2023 206.546,69 € 10420 93310 63215 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la 
condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en els pressupostos corresponents. 

 
Tercer.- PUBLICAR l’adjudicació al perfil del contractant de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
(TRLCSP).   
 
Quart.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte corresponent amb la Diputació de Barcelona dins el termini màxim de 5 
dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment adreçat a 
aquest efecte, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP. 
 
Cinquè.- PUBLICAR la formalització del contracte al perfil del contractant de la 
Diputació de Barcelona, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al 
Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), d’acord 
amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP. 
 
Sisè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 
3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
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Setè.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari, amb indicació dels recursos 
procedents.” 
 
Servei de Programació 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa aprovar l’ampliació de la línia de crèdit a curt 
termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” i 
concessió d’un crèdit a curt termini al Consell Comarcal del Vallès Occidental 
(Exp. 2019/3284).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de 
2019 va aprovar la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2019” (BOPB 4/03/2019), amb la finalitat de contribuir a garantir la 
prestació de serveis de competències locals als Consells Comarcals, mitjançant una 
línia de crèdit a curt termini, per tal de proporcionar liquiditat als Consells Comarcals. 
En el mateix dictamen d’aprovació es van establir les condicions generals de 
participació i de gestió de la concessió dels crèdits. 
 
Les esmentades condicions establien que els Consells Comarcals interessats havien 
d’efectuar les seves peticions de crèdit en el període comprés entre el 04/03/2019 i el 
30/03/2019 (apartat 6a). Determina, així mateix, que si el total de les sol·licituds no 
supera l’import dels 10.000.000 euros amb què s’ha dotat la línia de crèdit, es 
concedirà la quantitat demanada per cada Consell Comarcal (apartat 5a). 
 
Al tancament del període de sol·licituds havien arribat al registre d’entrada del servei 
de Programació les següents peticions: 
 

Consell Comarcal  
Data 

sol·licitud NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès 26/03/2019 P5800013D 1.000.000,00 

Consell Comarcal de l’Anoia 19/03/2019 P5800006H 1.347.885,00 

Consell Comarcal del Bages 26/03/2019 P5800009B 800.000,00 

Consell Comarcal del Barcelonès 28/03/2019 P5800012F 2.700.000,00 

Consell Comarcal del Berguedà 11/03/2019 P0800015J 1.000.000,00 

Consell Comarcal del Garraf  22/03/2019 P5800020I 500.000,00 

Consell Comarcal del Maresme 19/03/2019 P5800008D 1.535.070,11 

Consell Comarcal d’Osona 27/03/2019 P5800015I 2.000.000,00 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 25/03/2019 P5800010J 1.500.000,00 

  Total 12.382.955,11 
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 25 d’abril de 
2019 (ref. Reg. 188/19) va aprovar, seguint els criteris establerts en el punt 5 de la línia 
de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 
2019”, la següent distribució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dit acord es feia constar que els Consells Comarcals del Baix Llobregat, del 
Moianès i del Vallès Occidental no van presentar les seves sol·licituds durant el termini 
establert. 
 
En data 29 d’abril de 2019 es procedeix a notificar als Consells Comarcals que van 
presentar sol·licitud l’acord de la Junta de Govern, de data 25 d’abril de 2019, referent 
al repartiment dels crèdits a curt termini. 
 
L’acceptació per part del beneficiari és condició d'eficàcia de la concessió del crèdit, 
per això, cal que cada Consell Comarcal trameti un certificat de Secretaria, signat 
electrònicament, a Diputació, abans del dia 25/05/2019, mitjançant el registre 
electrònic de Diputació o a través de l’EACAT. 
 
En data 17 de maig de 2019 la Tresorera del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
es posa en contacte telefònicament amb el servei de Programació explicant que no ha 
rebut la notificació de la Junta de Govern del dia 25 d’abril de 2019 i s’interessa per 
l’import que el correspon de la seva sol·licitud. Immediatament, el Servei de 
Programació procedeix a la recerca de dita sol·licitud constatant que no disposa de 
cap registre al servei de Programació, per tant, formula consulta amb el Registre 
General de la Corporació.  
 
El mateix dia 17 de maig de 2019, la Tresorera del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental tramet un correu electrònic en el que adjunta el registre de l’EACAT de data 
26 de març de 2019 que conté una sol·licitud d’un crèdit d’1.719.527,05 euros en el 
marc de la línia d’“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals”. 
 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 974.477,50 

Consell Comarcal de l’Anoia P5800006H 1.111.705,62 

Consell Comarcal del Bages P5800009B 800.000,00 

Consell Comarcal del Barcelonès P5800012F 1.330.871,75 

Consell Comarcal del Berguedà P0800015J 872.647,68 

Consell Comarcal del Garraf  P5800020I 450.035,09 

Consell Comarcal del Maresme P5800008D 1.535.070,11 

Consell Comarcal d’Osona P5800015I 1.425.192,25 

Consell Comarcal del Vallès Oriental P5800010J 1.500.000,00 

 Total 10.000.000,00 
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Es comprova per part del servei de Programació que aquesta sol·licitud va entrar en el 
registre de la Diputació dins dels terminis fixats en la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” aprovada  per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona (BOPB 4/03/2019), i per tant, es constata un 
error de tramitació que va produir que la Junta de Govern adoptés un acord de 
concessió de crèdits que no contemplava la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental en el repartiment efectuat per aquesta línia de crèdit. 
 
Vist que l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 25/04/2019 (ref. Reg. 188/19), 
ha estat notificat a tots els interessats i ha desplegat tots els seus efectes, aquesta 
Corporació ha considerat convenient, d’acord amb el principi de seguretat jurídica i en 
garantia del dret de tots els beneficiaris, tramitar la sol·licitud, presentada en temps i 
forma pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, de manera independent, tot 
ampliant, amb caràcter extraordinari, la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions 
de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” en l’import que resulti d’aplicar els 
criteris establerts en el punt 5 de dita línia de crèdit, per aquest Consell Comarcal. 
 
Així, el Servei de Programació, seguint els esmentats criteris, ha realitzat una valoració 
de l’import que li hagués correspost  al Consell Comarcal del Vallès Occidental en el 
cas d’haver-se tingut en compte amb la resta de sol·licituds que ha donat el resultat 
següent:  
 
 
 
 
Consta a l’expedient l’informe de la Direcció de serveis de Planificació Econòmica on 
es detallen les diverses fases del repartiment. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 38, 39 i 110 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, disposen l’executivitat, la 
validesa i eficàcia dels actes administratius dictats per les administracions públiques i 
limiten la revisió de dits actes quan aquesta pugui resultar contrària a l’equitat, a la 
bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.   
 
L’article 36.1, lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, sobre assistència econòmica i de suport a la gestió financera dels 
municipis, dona emparament jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta als 
municipis a través de les comarques. 
 
L’apartat 6b) de les condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2019” estableix que correspon a la Junta de 
Govern l’adopció de l’acord de concessió o denegació de les sol·licituds presentades i 

Consell Comarcal  NIF Import crèdit 

Consell Comarcal del Vallès Occidental P5800007F 1.719.527,05 
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l’apartat 6g) estableix que el termini màxim per a la resolució de l’expedient és de dos 
mesos, a comptar des de la finalització del termini de presentació d’instàncies. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. AMPLIAR la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a 
Consells Comarcals 2019” en 1.719.527,05 euros.  
 
Segon. CONCEDIR al Consell Comarcal del Vallès Occidental un crèdit a curt termini 
en el marc de la línia d’ “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” per 
import d’1.719.527,05 euros. 
 
Tercer. AMPLIAR el termini d’acceptació del crèdit al Consell Comarcal del Vallès 
Occidental fins el dia 20 de setembre de 2019. 
 

Quart. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’un milió set-cents dinou mil cinc-
cents vint-i-set euros amb cinc cèntims (1.719.527,05 EUR) amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82020 del vigent pressupost. 
 
Cinquè. FORMALITZAR el crèdit esmentat mitjançant la signatura dels corresponents 
conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa el punt 6 de les condicions 
de la línia de crèdit aprovades per acord de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 
2019.” 
 
23.- 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 Calella, per a finançar 
l’actuació local “Remodelació instal.lacions esportives”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. (exp. núm.2019/0009945).- 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 en 
funcions, 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 Calella, va presentar en data 9 maig de 2019 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Remodelació instal.lacions esportives”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 
 

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 de 
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 Calella  
Actuació:  Remodelació instal.lacions esportives 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,175 % 
Interessos implícits estimats  1.519,79 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2019 

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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.” 
 
24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de la Granada, per a 
finançar l’actuació local “Reurbanització de diferents trams del carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. (exp. núm. 2018/0020813).- 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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de la Granada, va presentar en data 17 desembre de 2018 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reurbanització de diferents trams del 
carrers.”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 la Granada  
Actuació:  Reurbanització de diferents trams del carrers. 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,17% 
Interessos implícits estimats  1.519,79 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 110/2018 

* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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. 
 

25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn 
camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0009749).- 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 en funcions, 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 Guardiola de Berguedà, va presentar en data 8 maig de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Gespa artificial i adequació entorn camp 
futbol”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta 
a l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 Guardiola de Berguedà  
Actuació:  Gespa artificial i adequació entorn camp futbol. 
Import crèdit:  200.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  3.107,77 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 33/2019 

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

 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 200.000 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.” 
 
26.- 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'Igualada, per a 
finançar l’actuació local “Proj. executiu reforma de la pista d'atletisme”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/009355).- 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 en funcions, 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'Igualada, va presentar en data 3 maig de 2019 una sol·licitud per tal 

de finançar la inversió “Proj. executiu reforma de la pista d'atletisme”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 d'Igualada  
Actuació:  Proj. executiu reforma de la pista d'atletisme 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  2.719,30 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2019 

* 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 las 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.” 
 

27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, per a 
finançar l’actuació local “Inv.sub: utillatge, mobiliari urbà i vehicles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010260).- 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 en funcions, 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 del Masnou, va presentar en data 14 maig de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inv.sub: utillatge, mobiliari urbà i vehicles”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 del Masnou  
Actuació:  Inv.sub: utillatge, mobiliari urbà i vehicles 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24% 
Interessos implícits estimats  -1.056,58 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 39/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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.” 
 

28.- 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 Mataró, per a finançar 
l’actuació local “Subm. equip Informàtic i llicències d'ofimàtica”, al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/009673).- 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 en 
funcions, 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 Mataró, va presentar en data 7 maig de 2019 una sol·licitud per tal 
de finançar la inversió “Subm. equip Informàtic i llicències d'ofimàtica”, la qual 
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Mataró  
Actuació:  Subm. equip Informàtic i llicències 

d'ofimàtica 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,18 % 
Interessos implícits estimats  -791,20 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 32/2019 
* 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 las 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.” 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import 51.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per a finançar 
l’actuació local “Skate park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2019/0009070).- 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 en funcions, 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 Polinyà, va presentar en data 29 abril de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Skate park”, la qual compleix els requisits establerts, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Polinyà  
Actuació:  Skate park 
Import crèdit:  51.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  792,48 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 26/2019 
* 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 las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 51.000 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.” 
 

30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per a finançar 
l’actuació local “Millora arbrat de Can Serra”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0009072).- 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 en funcions, 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 Polinyà, va presentar en data 29 abril de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Millora arbrat de Can Serra”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Polinyà  
Actuació:  Millora arbrat de Can Serra 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31% 
Interessos implícits estimats  621,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2019 
* 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 las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000 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.” 
 

31.- 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 Sadurní d'Anoia, 
per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 2019”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0009957).- 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 en 
funcions, 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 Sadurní d'Anoia, va presentar en data 9 maig de 2019 una 

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 Sant Sadurní d'Anoia  
Actuació:  Inversions bens mobles 2019 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.056,58 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 36/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 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.” 
 

32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb. vial per a vinants i bicicletes 1a. 
fase”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009133).- 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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

Fets 
 

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

 
2. L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, va presentar en data 30 abril de 2019 

una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Urb.vial per a vinants i bicicletes 1a. 
fase”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Urb.vial per a vinants i bicicletes 1a. fase 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  621,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2019 
* 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 las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000 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.” 
 

33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 44.535,78 €, a l’Ajuntament de Sentmenat, per a 
finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 2018”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010171).- 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 en 
funcions, 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 Sentmenat, va presentar en data 13 maig de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Inversions bens mobles 2018”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 Sentmenat  
Actuació:  Inversions bens mobles 2018 
Import crèdit:  44.535,78 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,24% 
Interessos implícits estimats  -268,89 EUR 
Anualitats:  5 
Referència: 37/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 44.535,78 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.” 
 

34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.464,22 €, a l’Ajuntament de Sentmenat, per a 
finançar l’actuació local “Inversions bens immobles 2018”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0010172).- 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 en 
funcions, 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 Sentmenat, va presentar en data 13 maig de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Inversions bens immobles 2018”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 Sentmenat  
Actuació:  Inversions bens immobles 2018 
Import crèdit:  130.464,22 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,17% 
Interessos implícits estimats  1.133,02 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 38/2019 
* d’acord amb la Resolució de 08.05.2019 (BOE. núm. 112, de 10.05.2019) de la Dirección General del Tesoro, 
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y 
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 130.464,22 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.” 
 

35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’Ajuntament de Taradell, per a finançar 
l’actuació local “Obres millora aparcament públic”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats (exp. núm. 2019/0009413).- 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 en funcions, 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 Taradell, va presentar en data 3 maig de 2019 una sol·licitud per 
tal de finançar la inversió “Obres millora aparcament públic”, la qual compleix els 
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 

1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Taradell  
Actuació:  Obres millora aparcament públic 
Import crèdit:  40.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  621,55 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 30/2019 

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

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 40.000 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.” 
 

36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.004,40 €, a l’Ajuntament de Taradell, per a 
finançar l’actuació local “Inversions vàries 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats (exp. núm. 2019/0009414).- 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 en funcions, 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 Taradell, va presentar en data 6 maig de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Inversions vàries 2019”, la qual compleix els requisits 
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 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 de 
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 Taradell  
Actuació:  Inversions vàries 2019 
Import crèdit:  83.004,40 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  1.289,79 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 31/2019 
* 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 las operacions 
d’endeutament  i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.  

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 83.004,40 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.” 
 

37.- 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 Torrelavit, per a 
finançar l’actuació local “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009919).- 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 en 
funcions, 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 Torrelavit, va presentar en data 9 maig de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1”, la qual compleix 
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de 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 de 2.04.2015). 

 
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 de 
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 Torrelavit  
Actuació:  Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  2.719,30 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2019 
* 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 las 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.” 
 

38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’esmena, per error material, de l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió 
ordinària de data 9 de maig de 2019, relatiu a la concessió del crèdit dintre del 
programa de la Caixa de Crèdit, a l’Ajuntament de Perafita, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II” (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 en funcions, 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

3. En data 9 de maig de 2019 la Junta de Govern de Diputació de Barcelona (Acord 
núm. 213/2019) va acordar: 

 

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

 
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.” 
 

4. Abans de notificar-lo s’ha detectat d’ofici que hi ha un error material perquè el 
préstec sol·licitat és de 100.000,00 euros en comptes de 110.000,00 euros i, com a 
conseqüència de l’error, cal procedir a l’esmena de l’acord que afecta tant a l’import 
del crèdit concedit i als interessos implícits estimats com també a l’operació 
comptable d’autorització de despesa. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, disposa que les Administracions 
Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessants, els errors material, existents en els seus actes. 

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

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

 
 
 

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



 
 
 
 

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. ESMENAR l’error material detectat en l’acord primer adoptat per la Junta de 
Govern en la sessió de data 9 de maig de 2019 (Acord núm. 213/2019) en el sentit que 
tot seguit es detalla:  
 
On diu: 
 

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 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2019 

Ha de dir: 
 

Ens local:  Ajuntament de Perafita  
Actuació:  Adquisició d'un immoble. Fase II 
Import crèdit:  100.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,31 % 
Interessos implícits estimats  1.553,89 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2019 

Segon. REAJUSTAR la despesa autoritzada i disposada número 1903001627 en 
10.000,00 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. NOTIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern de data 9 de maig de 2019 
esmenat segons el present acord de rectificació.” 
 
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 
parcial en relació amb el préstec concedit a l'Ajuntament de la Garriga, destinat 
íntegrament al finançament d’inversions municipals (exp. núm. 2016/0005080).- 
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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-
CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

“Fets 
 
1. La Caixa de Crèdit té per finalitat l'atorgament de crèdits als municipis, entitats 

municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la província de 
Barcelona per al finançament de:  

 
a) Noves inversions. 
b) Dèficit de finançament en inversions executades en exercicis anteriors e incloses 

en un pla de sanejament. 
c) Operacions contemplades en un Pla de Sanejament o Pla Econòmic i Financer 

aprovats pel Ple de l'Entitat i degudament autoritzats per l'òrgan competent en 
matèria de tutela financera. 

 
S'exclouen de la seva activitat els crèdits per a operacions de tresoreria, així com el 
refinançament del deute. 
 
2. Així, la Caixa de Crèdit es defineix com un instrument de cooperació que implica 

l’assistència econòmica als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona.  

 
3. Com a forma de cooperació econòmica, la relació jurídica que s’estableix entre la 

Diputació i cada ens beneficiari dels préstecs té caràcter subvencional i se subjecta 
al seu propi “Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona” que 
fixa el procediment a seguir per a la sol·licitud, atorgament i reintegrament dels 
crèdits que atorgui la Diputació de Barcelona.  

 
4. D’acord amb l’esmentat caràcter subvencional, la Junta de Govern de la Diputació 

en sessió de data 8 de febrer de 2007, va adoptar l’acord de fixar el tipus d’interès 
aplicable als préstecs que s’atorguen en el marc de la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, en un 0%, de manera que es facilita als ens local el 
finançament de les seves inversions a cost 0. 

 
5. L’Ajuntament de la Garriga va presentar en data 20 de maig de 2016 una sol·licitud 

d’un préstec per finançar inversions de 75.000,00 euros amb un termini màxim 
d’amortització de 5 anys. 

 
6. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 28 de 

juliol de 2016 aprovà concedir un préstec per import de 75.000,00 euros a 
l’Ajuntament de la Garriga, a l’objecte de finançar aquestes inversions, i es va 
formalitzar la corresponent minuta de préstec en data 4 de novembre de 2016. 

 
7. La Diputació de Barcelona va pagar d’una sola vegada, l’import de 75.000,00 euros 

a l’Ajuntament de la Garriga en data 6 d’abril de 2017. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

8. En data 26 d’abril de 2019 l’ajuntament ha enviat al Servei de Programació la 
justificació de destí del préstec a les inversions sol·licitades, informant que hi ha una 
part no certificada: 

 
“[...]L’ajuntament de la Garriga justifica a la Diputació de Barcelona que s’ha 
destinat l’import de 59.546,75 euros al finançament que es descriu al conveni 
signat, resultant un import no certificat de 15.453,25 euros [...] ” 

 
9. El préstec que es va concedir tenia en compte que no hi hagués sobrefinançament 

de l’actuació. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, estableix que són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment, als de menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
2. L’article 36.6.f) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 

local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, defineix la creació 
de Caixes de Crèdit per facilitar als ajuntaments operacions de finançament, com a 
forma de cooperació en el marc de les competències de les diputacions provincials. 

 
3. L’article 12 del “Reglament de la Caixa de Crèdit”, sobre l’incompliment  del 

beneficiari, regula que: ” 
 

a. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de requerir el beneficiari perquè 
aporti aquelles dades i documents necessaris als efectes de la comprovació del 
compliment de les condicions fixades. 

 
b. En cas d’incompliment de les condicions de justificació o reintegrament, la 

Diputació de Barcelona, prèvia audiència del beneficiari, podrà resoldre el 
conveni i revocar el crèdit lliurat, que haurà de ser reintegrat en el termini de 
2 mesos des de la notificació de la revocació, en cas que se n’hagi disposat. 

 
c. L’incompliment de l’obligació d’abonament de l’anualitat de devolució del crèdit i, 

en el seu cas, del corresponent interès, generarà l’interès legal sobre les 
quantitats en què s’hagi incorregut en mora. 

 
d. Les quantitats no reintegrades en termini podran ser objecte de compensació per 

qualsevol lliurament que hagi d’efectuar la Diputació de Barcelona al beneficiari, 
llevat d’aquelles recaptades per delegació de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la mateixa Diputació.” 
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4. L’estipulació vuitena de la minuta de préstec signada entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Garriga, preveia que:  

 
“La Diputació de Barcelona pot en qualsevol moment comprovar el compliment de 
les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari, com també l’aplicació 
efectiva del crèdit al finançament de l’actuació per a la qual ha estat concedit. Així 
mateix, la Diputació es reserva la facultat d’interpretar les clàusules d’aquest 
conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment”. 

 
5. Vist l’informe tècnic emès pel Servei de Programació on es fa constar que de la 

justificació presentada per l’ajuntament, deriva un sobrefinançament de l’actuació, 
cal procedir al reintegrament de la part del crèdit que no s’ha destinat al 
finançament de dita inversió, de conformitat amb el que disposa l’esmentat art. 12 
del Reglament.  

 
6. El president 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 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 de 11.07.2018). 

 
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, inicialment, la revocació parcial, per import de 15.453,25 euros, en 
relació amb el préstec d’import 75.000,00 euros concedit a l'Ajuntament de la Garriga, 
mitjançant acord de la Junta de Govern de data 28 de juliol de 2016, dins de la Caixa 
de Crèdit, destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals. 
 
Segon. CONCEDIR a l’Ajuntament de la Garriga un termini d’audiència de 15 dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que al·legui 
el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. En el cas que 
transcorri aquest termini sense que l’ajuntament hagi exercit el seu dret, la revocació 
inicial esdevindrà definitiva. 
 
Tercer. REQUERIR a l’Ajuntament de la Garriga, en el cas que la revocació 
esdevingui definitiva, el reintegrament de l’import parcial del préstec ja satisfet, per 
import de 15.453,25 euros, corresponents a la part no justificada del préstec d’import 
75.000,00 euros, de conformitat amb l’informe tècnic emès pel Servei de Programació. 
 
Quart. NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de la Garriga als efectes 
oportuns.” 
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40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 15.887,61 €, a l'Ajuntament de Sant Just Desvern, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008737).- 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 en funcions, 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 Sant Just Desvern presentà en data 23/04/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 460.000,00 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 Sant Just Desvern. 
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4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 
l’aprovació d’un préstec d’import 460.000,00 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 460.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 15.887,61 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 15.887,61 euros a l'Ajuntament de Sant Just 
Desvern 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 23/04/2019, 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 Sant Just Desvern, 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 
 
41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’autorització d’ús de determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere 
més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, a favor de l’Associació Promotora del Centre 
de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, amb efectes des 
del 26 de juny de 2018, per un període de dos anys, prorrogables fins un màxim 
de quatre (exp. núm. 2019/0005343).-  
 
El president en funcions, senyor Castells (CiU), indica que es proposa una esmena 
“in voce” amb la finalitat de modificar el contingut del Dictamen. 
 
A petició de la Presidència, la secretaria general, senyora Mahillo indica que la 
proposta inicial es concretava en l’aprovació de l’autorització d’ús de determinats 
espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, a favor 
de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, La Bonne, amb efectes des del 26 de juny de 2018, per un període de 
dos anys, prorrogables fins a un màxim de quatre i la modificació es concreta en 
autoritzar l’ús fins a una nova adjudicació, abans de final d’any, i com a màxim 
quatre anys a comptar des del 26 de juny de 2018. 
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Afegeix que es proposa el termini màxim de quatre anys per un tema de seguretat 
jurídica. 
 
I el president en funcions, senyor Castells (CiU) diu que es vol garantir la seguretat 
jurídica de tots, i que per responsabilitat deixen el tema en mans del proper Govern de 
la Diputació per a quan prengui possessió, ja que un dels punts del traspàs serà que 
resolguin immediatament aquest tema a través d’una negociació que sigui pertinent,  
 
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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el Dictamen, amb les modificacions derivades de l’esmena “in voce” 
incorporada a proposta de la Presidència en funcions. 
 
El Dictamen aprovat per la Junta, una vegada incorporada l’esmena “in voce” és 
del tenor següent: 
 
Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’autorització d’ús de determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere 
més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, a favor de l’Associació Promotora del Centre 
de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, fins a una nova 
adjudicació, abans de final d’any, i com a màxim quatre anys a comptar des del 
26 de juny de 2018. 
 
“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici Bonnemaison situat a 
Barcelona, al carrer Sant Pere més Baix, núms. 7-9, el qual figura inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis F000893 a nivell d’edifici i 
F000038 a nivell de terreny, amb la naturalesa jurídica de bé de domini públic 
afecte a un servei públic. 

 
2. L’edifici Bonnemaison, antic Palau Cordelles, acollia des de 1909, l’Institut de 

Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, fundat per Francesca Bonnemaison. En el 
moment en que va cessar la seva activitat, l’Institut, en acord pres per la Junta 
General Extraordinària de 28 de juliol de 1940, decidí cedir tot l’haver de l’entitat a 
la Diputació de Barcelona. La cessió es formalitzà en escriptura pública davant de 
Notari en data 6 de novembre de 1941 i la Diputació de Barcelona va assumir-ne 
la titularitat i va fer-se càrrec de tot l’actiu i el passiu de l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona.  

 
3. L’edifici situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, anomenat 

Edifici Francesca Bonnemaison, en motiu de qui va ser la fundadora de l’Institut de 
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, formava part d’aquest actiu i del passiu 
tanmateix, amb la garantia hipotecària que el gravava. Per tant la Diputació de 
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Barcelona n’ostenta la seva titularitat des de la formalització de la cessió, estant 
subjecte al règim jurídic de bé de domini públic.  

 
4. Des d’aleshores, la Diputació de Barcelona és propietària i gestiona aquest 

immoble, que està catalogat com a bé cultural d’interès local. A més, amb una 
clara intenció de preservar la finalitat inicial, la Diputació de Barcelona: 

 
- Ha mantingut en funcionament la Biblioteca Popular de la Dona  
- Ha instal·lat la seu de diversos serveis corporatius, com són, l’actual Oficina 

de les Dones i LGTBI i l’Escola de la Dona. 
- Utilitza les sales per realitzar periòdicament activitats culturals i formatives 

per part de la Diputació de Barcelona destinades al seu propi personal i/o 
als ajuntaments de l’àmbit territorial de Barcelona. 

- I ha reservat la resta d’espais de l’edifici a altres fins i serveis culturals per a 
les dones. 

 
5. L’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 

Bonnemaison, La Bonne, és una entitat sense afany de lucre, inscrita al Registre 
d’Entitats amb el núm. 25242-J/1, que es va constituir l’any 2001, establint la seva 
seu inicialment al carrer Casp, núm. 38 de Barcelona, per promoure la creació 
d’un espai cultural autònom i participatiu per a dones. 

 
6. Entre les finalitats establertes en els estatuts de La Bonne, en el seu art. 2, es 

destaca la voluntat d’incorporar la gran diversitat cultural, educativa i social de les 
dones de Catalunya, mitjançant l’articulació de canals de comunicació i 
participació; la consolidació d’un espai de trobada, d’intercanvi i de creació de les 
aportacions culturals de les dones en tots els àmbits, que fomenti la cohesió social 
i econòmica, i l’ocupació i l’emprenedoria femenines; la promoció de la innovació, 
la recerca, el desenvolupament i la transferència de coneixement en el sector 
cultural des de la perspectiva de les dones.  

 
7. D’acord amb el programa que va elaborar la llavors denominada Oficina Tècnica 

d’Igualtat de la Diputació de Barcelona per a l’edifici Francesca Bonnemaison s’hi 
desenvolupen diferents projectes relacionats amb polítiques d’igualtat, que es 
duen a terme de manera conjunta per diferents entitats. 

 

8. En aquesta línia, en data 13 de maig de 2003 (amb addenda d’1 desembre de 
2005) es formalitzà un conveni de col·laboració, núm. de registre 106/2003, pel 
qual la Diputació de Barcelona cedia l’ús de determinats espais de l’edifici 
Bonnemaison a favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, La Bonne, amb caràcter gratuït, per tal de fer possible la 
implantació del Centre de Cultura de les Dones, impulsat per aquesta associació i 
per l’Oficina Tècnica d’Igualtat de la Diputació de Barcelona, conjuntament. 
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9. El període de cessió d’ús, d’acord amb el pacte segon del conveni de 2003, 
s’establia per deu anys a comptar des del 9 de desembre de 2003, data d’inici dels 
efectes del conveni, quan es van ocupar efectivament els espais cedits.  

 
10. Finalitzat el termini de vigència del conveni de 2003 l’Associació Promotora del 

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison va continuar ocupant els 
espais autoritzats mitjançant dit conveni de col·laboració. Per acord pres per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 26 de juny de 2014, núm. 
317/2014, es va aprovar la continuïtat en la utilització d’aquests espais i 
l’autorització d’ús gratuïta d’aquests espais a favor de l’Associació, per un període 
de quatre anys, fins el 25 de juny de 2018. 

 
11. En data 23 de març de 2018, la Presidenta de l’Associació Promotora del Centre 

de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison va sol·licitar la continuïtat de 
l’ús en els espais de l’edifici Bonnemaison, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada en aquesta Corporació el mateix dia. 

 
Des de la data 26 de juny de 2018, l’Associació segueix utilitzant els espais 
esmentats de l’edifici Bonnemaison; utilització tolerada per la Diputació de 
Barcelona, fins que s’aprovin les condicions referents a la present autorització 
d’ús. 
 
Cap altre ens o entitat ha sol·licitat l’ocupació dels mateixos espais. 
 

12. La Diputació de Barcelona no té necessitat immediata ni a curt termini de l’ús dels 
espais doncs no estan inclosos en cap pla o projecte de la corporació vigent o en 
curs, més enllà de l’interès corporatiu de preservar dits espais de l’edifici afectats 
a una finalitat pública de caràcter cultural i de promoció de la igualtat entre homes 
i dones.  

 
13. La Diputació de Barcelona ostenta competències en matèria de desenvolupament 

social, d’acord amb el que disposa l’apartat d) de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. I dins d’aquest marc competencial, 
mitjançant l’Oficina de les Dones i LGTBI, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania, la Diputació de Barcelona presta suport a la consolidació 
de les polítiques d’igualtat de gènere i de defensa del dret fonamental d’igualtat 
entre homes i dones de la demarcació de Barcelona. 

 
 Així mateix vetlla pel compliment de les actuacions previstes en la Llei 17/2015, de 

21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, per, d’entre d’altres, garantir i 
fomentar el dret a la cultura de les dones, donar suport als grups feministes i a les 
entitats de defensa dels drets de les dones i impulsar la participació en el disseny, 
l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i de 
transversalització de gènere.  
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14. En aquest sentit, vist que aquesta Corporació manté l’interès pel qual es va 
concedir la cessió d’ús a l’any 2003 a l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison tot reconeixent la seva important 
col·laboració en les tasques pròpies de la Diputació de Barcelona sobre aquesta 
matèria, considera convenient plantejar una futura cessió d’ús d’aquests espais de 
domini públic amb un caràcter més estable, en el marc de la normativa patrimonial 
aplicable, de manera que es pugui elaborar un projecte per a la concessió 
demanial per a la utilització dels espais destinats a finalitats culturals i de promoció 
de polítiques d’igualtat de gènere amb una durada més àmplia. 

 

15. Durant l’anàlisi d’aquest projecte i fins a la seva conclusió, es considera 
convenient mantenir la cooperació i autoritzar, novament, la utilització dels espais 
amb caràcter gratuït, mentre es tramita i formalitza dit expedient del nou títol d’ús 
d’acord amb la legislació vigent.  

 

16. En conseqüència, amb la finalitat de facilitar la realització d’activitats relacionades 
amb polítiques d’igualtat de gènere, mitjançant el present document, la Diputació 
de Barcelona permet la continuïtat en la utilització de dits espais en l’edifici Espai 
Francesca Bonnemaison, a l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les 
Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, mentre es tramita i formalitza 
l’expedient del nou títol d’ús d’acord amb la normativa reguladora de la utilització 
dels béns de domini públic, i fixa les condicions per a la utilització temporal dels 
espais per part de La Bonne, tenint en compte que l’ocupació privativa dels espais 
objecte de cessió comporta un ús compartit d’altres espais comuns tant per la 
pròpia Corporació com per altres serveis públics que s’allotgen en l’edifici. 

 

17. Consten a l’expedient la memòria justificativa de la Direcció de Serveis de 
Planificació Econòmica i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària. 

 

Fonaments jurídics 
 

Pel que fa a la capacitat jurídica i competència  
 

I. L’article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
(en endavant LRBRL), disposa que les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns.  

 

II. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels Ens Locals (en endavant RPC), article 28 disposa que els ens locals tenen 
capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe 
de béns i drets. 

 

III. La Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 36.1.d) de la LRBRL, ostenta 
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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. 

 

Relatius al règim dels béns de domini públic i a la regulació d’autorització d’ús amb 
caràcter gratuït 
 

IV. Resulta d’aplicació l’article 5 i 6 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre, de 
patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP), en relació amb els principis 
relatius als béns públics i a la gestió i administració dels béns; l’art. 84, 85.3 i 
86.2, en relació a que l’ocupació dels béns de domini públic requereix títol 
habilitant, i l’article 92, respecte a l’atorgament i procés de les autoritzacions d’ús 
sobre béns de domini públic. 

 

V. Els articles 84, 86.2, 90 i 92 de la LPAP, regulen les autoritzacions sobre béns de 
domini públic, el títol habilitant, l’atorgament, en relació a la resta del Capítol I del 
Títol IV de la mateixa norma, que regula la utilització dels béns i drets de domini 
públic, el termini màxim de 4 anys incloent pròrrogues pel que fa a les 
autoritzacions.  

 

VI. L’art. 92.5 de la LPAP pel que fa a la possibilitat de que les autoritzacions puguin 
ser gratuïtes, estableix que no estaran sotmeses a taxa les autoritzacions quan la 
utilització privativa de béns de domini públic no comporti una utilitat econòmica 
per a la persona autoritzada.   

 

VII. Quant a la normativa autonòmica, l’article 3 del RPC determina que són béns de 
domini públic els afectes a un ús públic o als serveis públics dels ens locals i, en 
tot cas, són béns de domini públic els immobles propietat de l’ens local on té la 
seva seu la corporació i aquells en què s’allotgen els seus òrgans i serveis; l’art. 
53, pel que fa al destí i els usos dels béns de domini públic, que poden ser 
objecte d’altres utilitzacions, sempre que no contradiguin els interessos generals; 
i l’art. 57 pel que fa a l’ús privatiu dels béns de domini públic.  

 

Relatius a l’eficàcia retroactiva dels actes 
 

VIII. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, l’art. 39.3 relatiu a l’eficàcia retroactiva dels actes 
administratius, quan produeixin efectes favorables a l’interessat i sempre que els 
supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l’eficàcia 
de l’acte i no es lesionin drets o interessos legítims d’altres persones. 

 

Relatius als principis de publicitat i transparència dels actes 
 

IX. L’actuació administrativa de la Diputació de Barcelona, segons la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, art. 3.1 s’ha de subjectar al 
principi general de transparència. 
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X. La LPAP, en els articles 8.1.c) (bàsic) i 96.4 (d’aplicació supletòria), es preveuen 

els principis de publicitat, transparència, concurrència i objectivitat de les 
autoritzacions i concessions d’ús del domini públic. 

 
XI. Els articles 83.1 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, en 
relació amb la possibilitat que l’òrgan competent acordi un període d’informació 
pública. 

 
XII. EI RPC, art. 178, que estableix el termini per al tràmit d’informació pública en 20 

dies. 
Es preveu la publicació de les autoritzacions i concessions d’ús del domini públic, 

sent oportú anunciar la tramitació d’aquest expedient en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el tauler electrònic de la corporació. 

 
Pel que fa a la normativa comptable 
 
XIII. D’acord amb la normativa comptable, l’autorització d’ús del bé s’ha de registrar a 

l’Inventari de Béns de la corporació i valorar segons estableix la norma 19a de la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació 
 

XIV. La Presidència de la Diputació de Barcelona ostenta la competència per aquesta 
autorització d’acord amb l’article 60 del Reglament de Patrimoni dels ens locals 
de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i d’acord amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), que estableix la competència al President de les entitats 
locals pel que fa a les adjudicacions de concessions sobre els béns de la 
Corporació quan el pressupost base de licitació, en els termes definits a l’art. 
100.1 de la mateixa Llei, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de tres milions d’euros. 

 
XV. En aquest sentit, cal indicar que els espais objecte de l’autorització d’ús tenen un 

valor d’1.253.437,61€, d’acord amb l’informe emès per l’Oficina de Patrimoni i 
Gestió Immobiliària i que en tractar-se d’una associació sense afany de lucre, es 
considera oportú la gratuïtat de l’ocupació. 

 
XVI. L’art. 34.2 de la LRBRL, estableix que el President de la Diputació de Barcelona 

pot delegar l’exercici de les seves atribucions, tenint en compte les que exceptua 
que no són aplicables en aquest cas.  
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XVII. L’apartat 3.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 7048/2018, de 9 de 
juliol de 2018, publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018, atribueix a la Junta de 
Govern, per delegació de Presidència,  la competència per aprovar  les cessions 
d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada superior 
a quatre anys. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR inicialment, l’autorització d’ús gratuïta fins a una nova adjudicació, 
abans de final d’any, i com a màxim quatre anys a comptar des del 26 de juny de 
2018, a favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca 
Bonnemaison, amb núm. de NIF G62607163, de determinats espais de l’edifici situat al 
carrer Sant Pere més Baix, núm. 7-9, de Barcelona, propietat de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb les condicions següents que es detallen a continuació i 
d’acord amb el contingut dels annexos I, II i III que s’acompanyen al present dictamen: 

 
CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ D’ÚS 

 
Primera. Objecte  

 
El present document té per objecte regular les condicions de l’autorització d’ús a favor de 
l’Associació Promotora del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, La 
Bonne, dels espais de l’edifici situat a Barcelona, al carrer Sant Pere més Baix, núm. 7-9, 
Espai Francesca Bonnemaison, que es diran i que consten grafiats en els plànols que 
s’adjunten com Annex I, per a la realització d’activitats de foment de polítiques d’igualtat de 
gènere. Els espais són els que a continuació es relacionen per planta i superfície: 

 
 Superfície 519,20 m

2
 de la planta segona 

 Superfície 316,18 m
2
 de la planta tercera 

 Superfície 23,73 m
2
 de les dependències subterrànies amb funcions de magatzem. 

 
L’autorització d’ús dels referits espais implica l’acceptació de les condicions que la regulen i 
el seu incompliment comporta l’extinció de dita autorització. 
 
Segona.- Termini, vigència i eficàcia 
 
La present autorització d’ús tindrà vigència fins a una nova adjudicació, abans de final d’any, 
i com a màxim quatre anys a comptar des del 26 de juny de 2018.  
 
Tercera.- Utilització dels espais 
 
La Bonne haurà de destinar els espais objecte d’autorització per a desenvolupar les 
activitats que li són pròpies.  
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La Bonne ha de presentar a la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona una previsió anual del programa d’activitats a desenvolupar, indicant de forma 
expressa quines entitats associades hi participen. 
 
Qualsevol ús i/o aprofitament dels espais objecte de l’autorització d’ús per a una destinació 
diferent de l’especificada, comportarà l’extinció de dita autorització.  
 
En cap cas es podran llogar, traspassar, ni cedir l’ús dels espais cedits a tercers, ni tan sols 
temporalment, sense autorització expressa de la Diputació de Barcelona. 
 
Quarta.- Contraprestació econòmica  
 
L’autorització d’ús dels espais descrits a la condició primera es fa a títol gratuït atès que la 
seva utilització no comporta una utilitat econòmica per l’entitat usuària, que desenvolupa el 
seu projecte per al foment de polítiques d’igualtat de gènere, de participació ciutadana i en 
l’impuls de la cultura de les dones. 
 
Qualsevol benefici derivat de l’activitat que La Bonne desenvolupi en els espais corporatius, 
ja sigui directament o a través d’una altra entitat autoritzada de manera expressa per la 
Diputació de Barcelona, hauran de revertir a l’entitat o en les seves activitats.  
 
Cinquena.- Ús de les sales de teatre i del pati de l’edifici Espai Francesca 
Bonnemaison i altres contraprestacions  
 
5.1 A més dels espais descrits, la Diputació de Barcelona cedeix a La Bonne, sense 
contraprestació econòmica, l’ús del pati i de les sales de teatre “La Sala” i “La Cuina”, de 
l’edifici E. F. Bonnemaison pel nombre d’hores anuals que seguidament s’indica: 
 

 La Sala: 125 hores l’any 

 La Cuina: 150 hores l’any 

 El pati: 65 hores l’any 
 
5.2 La Diputació de Barcelona posa a disposició de La Bonne 125 hores anuals gratuïtes de 
serveis de neteja o de vigilància per a la utilització dels espais objecte de la present 
autorització fora de l’horari habitual d’obertura de l’edifici o en els casos que ho requereixi 
l’activitat a fer.  
 
Un cop exhaurides aquestes hores gratuïtes de serveis associats, i si l’ús de l’edifici ho 
requereix, per cobrir el cost de neteja o vigilància s’aplicaran els preus hora continguts als 
contractes vigents subscrits per la Diputació de Barcelona amb les empreses que presten 
aquests serveis.   
 
5.3 A més, en el moment en que la Bonne ja hagi gaudit del nombre d’hores de sales de 
teatre i pati sense contraprestació econòmica, la Diputació de Barcelona li facilitarà l’ús 
d’aquests espais abonant la tarifa reduïda prevista a l’Ordenança reguladora de les taxes de 
la Diputació de Barcelona - Subdirecció de Logística- vigent.  
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Sisena. Obligacions de La Bonne   
 
A més de les que derivin de la normativa general i específica d’aplicació, de les condicions 
previstes a les autoritzacions que pugui atorgar la Diputació de Barcelona i/o en les 
llicències i permisos preceptius d’altres administracions,  són obligacions de la usuària les 
que es detallen seguidament: 

 
a) Utilitzar els espais d’acord amb la seva naturalesa i retornar-los en el mateix estat en 

que es reben. 
 
b) Garantir el correcte desenvolupament de les activitats pròpies i específiques que 

constitueixen l’objecte i finalitat de l’autorització d’ús dels espais. 
 
c) Disposar de les acreditacions i habilitacions legals necessàries i obtenir les llicències i 

autoritzacions preceptives per a l’ús dels espais i/o activitats a realitzar. 
 
d) Facilitar la inspecció dels espais a la Diputació de Barcelona per a garantir que 

aquests s’utilitzen d’acord amb les presents condicions. 
 
e) Mantenir en bon estat els espais d’acord amb allò previst a la normativa d’aplicació a 

l’edifici i les ordres i instruccions de la Diputació de Barcelona sobre ús de l’espai, 
instal·lacions, equipament i elements tècnics per tal d’assegurar l’adequada protecció 
de les persones, bens i instal·lacions.  

 
f) Facilitar l’accés als espais cedits del personal de manteniment i serveis generals de la 

Diputació de Barcelona i del personal extern autoritzat per a realitzar les obres de 
manteniment i les tasques de neteja i vigilància necessàries. 

 
g) No produir molèsties amb la seva activitat i mantenir una actitud de respecte envers 

els veïns. 
 
h) No emmagatzemar productes ni mercaderies fora dels espais habilitats ni abandonar 

material o deixalla, a dins o fora dels espais objecte d’ús o en els espais comuns. 
 
i) No utilitzar sense autorització corporativa, material o matèries susceptibles de produir 

qualsevol tipus de combustió o explosió. 
 
j) No realitzar activitats de cuina, restauració o similars, i, conseqüentment utilitzar 

elements propis d’aquestes activitats (electrodomèstics, escalfadors,...) sense 
autorització corporativa ni connectar aparells que puguin sobrepassar la potència 
màxima admissible de la instal·lació elèctrica. 

 
Setena. Adaptació funcional dels espais   
 
7.1 La Bonne executarà pel seu compte i càrrec exclusiu les adaptacions de l’espai 
necessàries per poder desenvolupar les activitats que li són pròpies i per adequar-lo a les 
necessitats funcionals i arquitectòniques reglades per les lleis i normatives específiques 
d’edificació. 
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7.2 Tot i així, no es podrà realitzar cap obra o actuació sense l’autorització prèvia expressa 
de la Subdirecció d’Edificació de la Diputació de Barcelona i de les autoritzacions i permisos 
preceptius de les administracions competents. 
 

7.3 Les obres o actuacions realitzades redundaran en benefici de l’espai o de l’immoble, 
sense que La Bonne ostenti dret a percebre cap indemnització o compensació econòmica 
per la seva realització.    
 

Vuitena. Manteniment, millora, conservació dels espais cedits. Imputació de 
despeses.  
 

8.1 La Diputació de Barcelona realitzarà les actuacions necessàries per la conservació i 
manteniment, preventiu i correctiu, dels espais cedits i de l’edifici i amb aquesta finalitat 
realitzarà les obres de conservació, condicionament o millora que siguin escaients 
comprometent-se a comunicar amb la suficient antelació les dates de l’actuació i les 
afectacions per a que La Bonne pugui adaptar la seva activitat. 
 

8.2 La Diputació de Barcelona prestarà el servei de neteja, recollida de residus i vigilància 
dels espais cedits a La Bonne dins l’horari d’obertura de l’edifici així com dels espais 
comuns de l’edifici assumint el pagament de la part proporcional de les despeses que es 
derivin i de l’import dels subministraments continus de la superfície que ocupa exceptuant el 
consum de telèfon i xarxes de comunicació.  
 

8.3 Acabat l’exercici anual corresponent i durant el primer trimestre de l’exercici següent la 
Diputació de Barcelona presentarà un informe resum de les despeses totals per aquests 
conceptes, que inclouria també els impostos i tributs de l’edifici, aplicant el coeficient de 
participació del 11,68% del total de les despeses calculat en funció de la superfície que 
ocupa La Bonne en relació a la totalitat de la superfície de l’edifici ocupada per totes les 
entitats estadants de l’edifici de 5. 726,31 m2 . 
 

Novena. Publicitat  
 

9.1. La Diputació de Barcelona i La Bonne fixaran de comú acord la determinació i ubicació 
de les imatges respectives en els espais objecte de cessió i en els espais comuns, interiors i 
exteriors, publicitat de les activitats programades i ubicació i retirada d’elements 
d’infraestructura, equipaments, rètols o senyals.  
 

9.2. La Diputació de Barcelona podrà fer referència a les activitats de La Bonne en els 
butlletins i programes d’informació al públic, indicant que l’activitat està organitzada per 
l’Associació. 
 

9.3. La Bonne haurà de fer constar el logotip de la Diputació de Barcelona, en lloc visible, 
en els rètols, instal·lacions, impresos i altre material públic de divulgació i explotació de les 
activitats que organitzi.  
 

Desena. Seguretat i vigilància. Aforament màxim permès 
 

La Diputació de Barcelona prestarà el servei de seguretat i vigilància de l’edifici que inclou el 
control d’entrades i sortides i circulació interna, així com el servei de vigilància a través de 
detectors d’intrusió i de càmeres instal·lades a l’efecte.  
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Per tal que la Diputació de Barcelona pugui adoptar les mesures i proveir els recursos 
necessaris, La Bonne es compromet a informar de l’horari de les activitats autoritzades i de 
qualsevol variació que es pugui produir amb l’antelació suficient a la seva celebració. 
 
La Diputació de Barcelona rebrà els senyals d’intrusió i d’incendis en la seva central 
receptora ubicada a la sala de control, els verificarà i donarà avís, quan sigui procedent, als 
titulars de La Bonne i al mateix temps a les forces i cossos de seguretat i als equips 
d‘emergència.  
 
La Bonne haurà de respectar l’aforament màxim de cada sala i de tot l’edifici. Atès que les 
vies d’evacuació i les sortides d’emergència de l’Espai Francesca Bonnemaison estan 
dimensionades en relació a les activitats que s‘hi desenvolupen normalment en tot l’edifici, 
La Bonne no podrà desenvolupar més activitats que les programades i/o autoritzades, amb 
la finalitat que les activitats que es desenvolupin de manera simultània en tot l’edifici no 
puguin sobrepassar l’aforament màxim permès per aquest i per cadascun dels seus espais 
d’acord amb les condicions que es detallen a l’Annex II d’aquest document. 
 
Onzena. Pla d’autoprotecció i mesures d’emergència per la coordinació d’activitats 
empresarials.  

 
11.1. En compliment del deure de cooperació establert al RD 171/2004 de 30 de gener, pel 
que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials la Diputació de Barcelona i La 
Bonne s’informaran dels riscos específics de les seves activitats i establiran la metodologia 
a seguir per a dur a terme la coordinació d’activitats empresarials. 
 
11.2. La Bonne resta obligada a designar una persona com a referent en temes de 
coordinació d’activitats empresarials i emergències. 
 
11.3. Amb caràcter previ a la realització de qualsevol activitat complementària La Bonne ha 
d’elaborar i trametre a la Diputació de Barcelona la planificació de l’activitat preventiva i la 
informació que la Diputació de Barcelona li sol·liciti, i es compromet a complir amb les 
Mesures d’emergència per a la coordinació de les activitats empresarials en l’Espai 
Francesca Bonnemaison que s’adjunta com document Annex III al present document.  
 
11.4. Així mateix, La Bonne es compromet a cooperar en el compliment del Pla 
d’autoprotecció de l’Espai Francesca Bonnemaison aprovat per la Diputació de Barcelona, 
del qual ja té coneixement, i a que el seu personal participi en activitats de formació i en la 
realització dels simulacres que organitzi la Diputació de Barcelona. 
 
11.5.  La Bonne serà directament responsable del compliment de les obligacions previstes 
en aquest apartat i de les que se’n derivin de la normativa específica d’aplicació per part de 
les empreses que convidi i/o contracti per a la realització de qualsevol activitat.  
11.6. La Diputació de Barcelona i La Bonne vetllaran per a que les vies d’evacuació i les 
sortides d’emergència estiguin vàcues i expedites i degudament senyalitzades. 
 
Dotzena. Responsabilitat i assegurances   
 
12.1. La Bonne serà responsable del compliment de les obligacions que es derivin de la 
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normativa específica d’aplicació, significativament en matèria de seguretat i vigilància 
d’espectacles públics i activitats recreatives i sobre control d’aforament dels espais, i de les 
que constin en les autoritzacions corporatives i en els permisos i llicències preceptius. 
 
12.2. La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat administrativa, 
civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais utilitzats per La Bonne. 
 
12.3. La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o la 
seguretat dels espais objecte d’autorització d’ús, ni tampoc de les seves instal·lacions o 
béns propietat de La Bonne o dels participants en les activitats que organitza o promou.  
 
12.4. La Bonne és responsable del rescabalament dels danys i perjudicis que es produeixin 
en les instal·lacions i espais objecte de l’autorització d’ús, en els béns que es trobin en el 
seu interior i en els produïts a les persones, sempre que hi hagi causa imputable al 
funcionament o a les activitats realitzades o promogudes per La Bonne. Si en aquest cas la 
Diputació de Barcelona se’n fes càrrec, La Bonne rescabalarà a la Diputació de Barcelona el 
seu import, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els causants directes 
del dany. 

 
12.5. La Bonne ha de formalitzar o incloure els espais objecte d’autorització d’ús i les 
activitats que s’hi realitzaran en una pòlissa d’assegurances que doni cobertura a aquesta 
responsabilitat per les activitats ordinàries, complementàries i/o extraordinàries que realitzi 
directament o que realitzin les terceres persones a les que convidi i/o contracti. 
 
12.6. Aquesta assegurança ha d’estar en vigor durant la vigència de la present autorització 
d’ús. S’ha de remetre una còpia a l’Oficina de Gestió de Recintes, en el termini de 15 dies 
des de la notificació de la present autorització d’ús, així com les còpies de la seva renovació 
o de formalització de nova pòlissa, si la pòlissa té una durada anual. 
 
12.7. Les indemnitzacions que La Bonne obtingui pels riscos coberts per la pòlissa 
d’assegurança, en virtut d’aquesta autorització, s'han de destinar a assumir les 
responsabilitats derivades dels danys i perjudicis causats pels mateixos riscos. 
 

Tretzena.- Comissió de Seguiment  
 

En el termini d’un mes des de la notificació de la present autorització d´ús es constituirà una 
Comissió de Seguiment encarregada de tractar les qüestions relacionades amb l’ús i 
manteniment dels espais i que tindrà, entre d’altres, les funcions següents: 

 

a) Vetllar pel compliment de les condicions previstes en aquesta autorització d’ús.  
b) Resoldre les incidències que es puguin produir en els espais cedits i per l’exercici de 

les activitats desenvolupades. 
c) Garantir la coordinació per a que cada entitat exerceixi les activitats i funcions que li 

corresponguin, aportant la informació suficient i necessària.  
d) Coordinar la utilització dels espais comuns de l’edifici (vestíbul, escales, lavabos...). 
e) Determinar el règim per a la concessió d’autoritzacions, i en especial, de les que 

siguin de caràcter extraordinari. 
 

La comissió de seguiment estarà composada per sis membres, tres en representació de la 
Diputació de Barcelona i tres en representació de La Bonne.  
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Una de les persones que formi part de la comissió en representació de la Diputació de 
Barcelona, assumirà la funció de secretaria i serà encarregada de redactar l’acta de la 
reunió de la comissió i de convocar la comissió en la periodicitat establerta o a requeriment 
de qualsevol dels seus membres. 
 
A les reunions de la comissió de seguiment podran assistir persones que assessorin quan 
es consideri necessari. 
 
La comissió de seguiment es reunirà en sessió ordinària un mínim de dues vegades l’any, i 
amb caràcter extraordinari, dintre dels 15 dies hàbils següents des de la sol·licitud d’una de 
les parts.  
 
La primera reunió de la comissió de seguiment se celebrarà en el termini d’un mes des de la 
notificació de la present autorització d’ús.  

 
Catorzena.- Causes d’extinció 
 
A més dels supòsits legalment previstos i exhaurit el termini de vigència, l’autorització d’ús 
s’extingirà per les causes que es detallen seguidament: 

 
a) Incompliment de qualsevol de les condicions d’aquesta autorització. 
b) Incompliment de les obligacions que constin en les preceptives autoritzacions 

corporatives i d’altres administracions. 
c) Incompliment de la normativa general i específica d’aplicació i de les Ordenances 

municipals. 
d) Cessió d’ús a tercers sense autorització de la Diputació de Barcelona. 
e) Destinar els espais objecte de cessió a una finalitat diferent a la que és objecte la 

present autorització d’ús. 
f) Incomplir les ordres, requeriments i instruccions de la Diputació de Barcelona que 

emanen en ús de les seves facultats i competències. 
g) Per acord escrit d’ambdues parts.  
h) Per denúncia de qualsevol de les dues entitats signants notificada amb una antelació 

mínima de tres mesos, sense dret a contraprestació ni indemnització de l’altra part. 
 
Quinzena. Efectes de l’extinció 
 
La Bonne s’obliga a deixar lliures i vacus i a disposició de la Diputació de Barcelona el 
espais objecte de l’autorització d’ús des de l’extinció independentment del motiu. 
 
L’extinció de l’autorització d’ús comporta la reversió automàtica de les obres, les millores i 
les instal·lacions que s’hagin realitzat als espais objecte de l’autorització d’ús, a favor de la 
Diputació de Barcelona, sense dret d’indemnització a favor del beneficiari. 
La Bonne ha de retornar en adequat estat d’ús els espais, les instal·lacions, les obres i les 
millores realitzades, d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents.   
 
La formalització de la devolució dels espais objecte de l’autorització d’ús es realitzarà 
mitjançant una acta de recepció.  
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En dit document s'hi ha de fer constar, a més de la informació general relativa al dia de la 
recepció efectiva i a les persones presents, la informació següent: 

 

 Que els espais es deixen lliures i buits i a disposició de la Diputació de Barcelona. 

 L’estat dels espais en el moment de la recepció, adjuntant-hi fotografies, si s’escau. 

 L’inventari de bens, si en queda algun, amb expressa menció de la reversió a benefici 
de la Diputació de Barcelona sense dret a contraprestació del beneficiari. 

 Si n'hi ha, relació de construccions i instal·lacions fixes que no s’han d’enderrocar i 
que es mantindran i revertiran gratuïtament a favor de la Diputació de Barcelona 
sense dret a indemnització del beneficiari. 

 En un annex, còpia de les últimes factures pagades dels subministraments.  
 
Setzena. Resolució de conflictes i via jurisdiccional 
 
Són competents els jutjats i tribunals de Barcelona, de l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu, per a la resolució de les qüestions litigioses relatives a l’aplicació de la 
present autorització d’ús.  
 

Segon. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies 
mitjançant l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis 
electrònic de la corporació, per a que es puguin presentar les al·legacions que 
s’estimin pertinents. 
 
Tercer. DECLARAR que, en el supòsit de no presentar-se al·legacions durant el 
termini d’informació pública, l’autorització inicial es considerarà aprovada 
definitivament en els termes redactats en els presents acords, sense necessitat 
d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Quart. ANOTAR a l’inventari de Béns de la corporació l’operació comptable de 
autorització d’ús a favor de l’Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, en virtut de la norma de reconeixement i valoració 19ª de la 
Instrucció de comptabilitat de l’administració local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el present acord als interessats.” 
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Tresoreria 
 
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació dels preus públics per al “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per 
al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 
9 d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175).- 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 en 
funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 9 d’abril de 
2019, ha aprovat el dictamen amb número 44/2019, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts 
Escèniques i Educació” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre. 
 
Segons que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el preu 
públic que es proposa és de 1.650,00 € per alumne/a, considerant que el curs de 
postgrau té dos itineraris: l’itinerari de Teatre i Educació i l’itinerari de Moviment i 
Educació. Aquest curs està estructurat en mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la 
possibilitat de matriculació d’alumnes en la modalitat de mòduls independents, 
proposant un preu per crèdit de 70,00 €. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 
52.800,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 31,45% dels costos 
totals, estimats en 167.894,39 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
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L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicada al 
BOPB de l’11 de juliol de 2018), la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan 
competent per aprovar l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a 
percebre per la prestació de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior 
a 1.000 euros, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i 
Educació” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió 
ordinària de data 9 d’abril de 2019. 
 
Segon.- FIXAR l’import dels preus públics com segueix: 
 

- Preu per curs: MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.650,00 €). 
- Preu per crèdit: SETANTA EUROS (70,00 €) 

 
Tercer.- DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat 
anterior son d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació dels preus públics per al “Postgrau de Projectes Pedagògics i 
Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la 
proposta prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió 
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ordinària de data 9 d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175).- 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 en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 9 d’abril de 
2019, ha aprovat el dictamen amb número 45/2019, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació dels preus públics del “Postgrau de 
Projectes Pedagògics i Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del 
Teatre. 
 
Segons que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el preu 
públic que es proposa és de 1.500,00 € per alumne/a. Aquest curs està estructurat en 
mòduls i blocs i, per tant, s’ofereix la possibilitat de matriculació d’alumnes en la 
modalitat de mòduls independents, proposant un preu per crèdit de 75,00 €. 
 
Per raons econòmiques i organitzatives la realització del curs resta condicionada a 
l’obtenció d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 
24.000,00 €, amb què s’assoliria una cobertura financera del 57,49% dels costos 
totals, estimats en 41.747,52 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
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L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicada al 
BOPB de l’11 de juliol de 2018), la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan 
competent per aprovar l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a 
percebre per la prestació de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior 
a 1.000 euros, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment dels preus públics del “Postgrau de Projectes 
Pedagògics i Escènics” per al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord 
amb la proposta prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en 
sessió ordinària de data 9 d’abril de 2019. 
 
Segon.- FIXAR l’import dels preus públics com segueix: 
 

- Preu per curs: MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (1.500,00 €). 
- Preu per crèdit: SETANTA-CINC EUROS (75,00 €) 

 
Tercer.- DETERMINAR que els preus públics de què s’ha fet esment a l’apartat 
anterior son d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació del preu públic per al “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” 
de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175).- 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 en funcions, Il·lma. 
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
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“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 9 d’abril de 
2019, ha aprovat el dictamen amb número 46/2019, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació del preu públic del “Postgrau en 
Escenificació i Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020. 
 
Segons que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el preu 
públic que es proposa és de 4.950,00 € per alumne/a. Per raons econòmiques i 
organitzatives la realització del curs resta condicionada a l’obtenció d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 106.920,00 €, amb què 
s’assoliria una cobertura financera del 86,22% dels costos totals, estimats en 
124.014,36 €. 
 
Fonaments de dret 
 
Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 
Els articles 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 
L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicada al 
BOPB de l’11 de juliol de 2018), la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan 
competent per aprovar l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a 
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percebre per la prestació de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior 
a 1.000 euros, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’establiment del preu públic del “Postgrau en Escenificació i 
Tecnologia digital” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària 
de data 9 d’abril de 2019. 
 
Segon.- FIXAR l’import del preu públic en QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA 
EUROS (4.950,00 €). 
 
Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
serà d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 
45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i 
la fixació del preu públic per al “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175).- 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 en funcions, Il·lma. 
Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en la seva sessió ordinària de 9 d’abril de 
2019, ha aprovat el dictamen amb número 48/2019, del que s’acompanya còpia, en 
què s’acorda, entre d’altres coses, elevar a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’establiment i fixació del preu públic del “Postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020. 
 
Segons que es recull en la memòria econòmica-financera elaborada a l’efecte, el preu 
públic que es proposa és de 1.350,00 € per alumne/a. Per raons econòmiques i 
organitzatives la realització del curs resta condicionada a l’obtenció d’uns ingressos 
mínims en concepte de matrícules que sumin un import de 32.400.00 €, amb què 
s’assoliria una cobertura financera del 86,39% dels costos totals, estimats en 
37.504,66 €. 
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Fonaments de dret 
 

Segons el que s’estableix en l’article 12, lletra c), dels vigents Estatuts de l’Institut del 
Teatre, correspon a la Junta de Govern de l’esmentat organisme la competència per 
proposar a la Diputació de Barcelona l’aprovació dels preus públics de les activitats 
que realitza quan aquests no cobreixin el seu cost. 
 

Els articles 41 a 47, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  
atribueixen a les diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la 
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència. 
 

L’article 44 del citat TRLRHL preveu que l’import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, si bé, al seu segon apartat 
disposa expressament que es poden fixar preus públics per sota d’aquest límit quan 
concorrin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin i es 
consigni en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la 
diferència resultant, si n’hi hagués. 
 

L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació 
supletòria a les hisendes locals, segons disposa la seva disposició addicional setena, 
estableix que tota proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics 
ha d’anar acompanyada d’una memòria econòmica-financera on es justifiqui l’import 
que es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 

D’acord amb l’apartat 3.3.a) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol (publicada al 
BOPB de l’11 de juliol de 2018), la Junta de Govern de la Diputació és l’òrgan 
competent per aprovar l’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a 
percebre per la prestació de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior 
a 1.000 euros, per delegació del Ple. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’establiment del preu públic del “Postgrau en Arts Escèniques i 
Acció Social” de l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària 
de data 9 d’abril de 2019. 
 

Segon.- FIXAR l’import del preu públic en MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS 
(1.350,00 €). 
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Tercer.- DETERMINAR que el preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior 
serà d’aplicació a partir del moment de l’aprovació d’aquest dictamen. 
 
Quart.- PUBLICAR aquests acords per a general coneixement.” 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència comp etitiva, dels Premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-tresena 
edició (exp. núm. 2019/0010078).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant 
RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels 
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant 
ROAS) 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2017 
(en endavant, l'Ordenança) 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de l’any 1986 la Diputació de Barcelona, actualment a través de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, desenvolupa els Plans i programes de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals, amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions de 
Defensa Forestal (en endavant ADF). 
 
Considerant que aquesta prevenció no és el resultat de l’acció singular d’una 
administració, sinó que és el resultat de la corresponsabilització dels ajuntaments i, 
molt especialment, de les ADF, associacions de dret formades per propietaris 
forestals, ajuntaments i associacions de voluntaris que tenen com a finalitat la 
prevenció i lluita dels incendis forestals. 
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Vist que per reconèixer públicament la tasca voluntària de les ADF, la Diputació de 
Barcelona va crear l’any 1997 els Premis per a la Prevenció dels Incendis Forestals 
adreçats a les ADF. 
 
Atès que l’objecte de les tres modalitats per premiar són: Premi Honorífic Joaquim M. 
de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en relació a la 
prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte d’informació i 
sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi Rossend 
Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és VINT-I-DOS 
MIL EUROS (22.000,00 €) amb càrrec de l’aplicació pressupostaria 
G/50002/17200/48100 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS, així com allò previst a l'article 17 i 
següents  de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l'Ordenança, així com a l'article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l'article 23.2 a) de la LGS respecte la possibilitat d'incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/16, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de data 11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria número 201920195120011133, que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, Vint-i-tresena edició, el text íntegre de qual és el següent: 
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Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb 
l’objecte de la Vint-i-tresena edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona (2019) 

 
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i Diari Oficial on es publica 

 
1.1. 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 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017. 
 
1.2. La Present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 

2. Objecte i finalitat dels premis 

 
2.1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en 
relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte 
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi 
Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis 
forestals. 
 

3. Beneficiaris 

 
3.1. Podran ser beneficiaris del premi Rossend Montané totes les Agrupacions de Defensa 
Forestal, en endavant ADF, de la província de Barcelona. 
 
3.2. Podran ser beneficiaris del premi Jordi Peix i Massip, totes les ADF i totes les 
Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant Federació d’ADF, de la 
província de Barcelona. 
 
3.3. Podran ser beneficiaris del premi Joaquim Mª de Castellarnau, totes les persones que 
formin o hagin format part de les ADF, ja sigui en la junta directiva o com a voluntàries. 
 
3.4. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Massip o el premi Rossend 
Montané es correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i 
l’administració d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a 
l’ADF que figuri com a sol·licitant al formulari que ha d’acompanyar a la documentació 
requerida, d’acord amb el model de genèric definit per la Diputació de Barcelona. 
 
3.5. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Masip es correspongui a un 
projecte presentat per una Federació d’ADF, aquest haurà de contemplar la col·laboració 
amb totes les ADF del seu àmbit territorial, i el premi i l’administració d’aquests recursos 
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econòmics per l’execució del projecte correspondrà a la Federació d’ADF que figuri com a 
sol·licitant al formulari que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord amb el 
model de genèric definit per la Diputació de Barcelona. 
 
3.6. Una mateixa ADF, o Federació d’ADF, no podrà guanyar per la mateixa categoria de 
premi en dues edicions consecutives. 
 
3.7. Una mateixa ADF pot presentar candidatures a tots els premis, inclòs si es dona el cas 
que la Federació d’ADF del seu àmbit territorial opta al premi Jordi Peix i Massip.  
 

4. Requisits 

 
4.1. Premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Premi de reconeixement públic a la persona que, amb les seves iniciatives, ha contribuït de 
forma destacada a la prevenció dels incendis forestals com a membre d’una ADF. 
 
L’òrgan col·legiat serà el responsable del veredicte i atorgament d’aquest premi.  
 
El jurat valorarà discrecionalment els següents aspectes: 

 
1. El temps de vinculació a l’ADF. 
2. El reconeixement social de la tasca 
3. La participació en feines de prevenció i extinció 
4. Altres aspectes que justifiquin el paper de la persona com a referent per a la 

prevenció dels incendis forestals. 
 

4.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat 
per a la prevenció d’incendis forestals. 
 
Atesa la importància de la sensibilització, la informació, la comunicació i l'educació 
ambiental dirigides a la implicació de la societat en la prevenció d’incendis forestals, el premi 
Jordi Peix i Massip es destinarà a un projecte de sensibilització, informació, comunicació i 
educació en matèria de prevenció d’incendis forestals, realitzat per: 

 

 una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la prevenció 
d’incendis forestals -altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals, Ajuntaments 
i/o altres agents del territori implicats en la prevenció d’incendis forestals, o bé, 

 una Federació d’ADF, en col·laboració i exercint accions amb totes les ADF de la 
Federació, de forma extensiva a tot l’àmbit territorial de la Federació, i de caràcter no 
excloent per a la presentació de candidatures d’altres ADF del seu àmbit territorial, 
per al mateix premi. 

 
L’objectiu del projecte és augmentar la percepció del risc d’incendi forestal i la importància 
de la prevenció d’incendis forestals, acompanyada de la visualització de la tasca de les ADF 
en la prevenció d’incendis forestals. El projecte ha d’adreçar-se als usuaris del medi natural 
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i/o als habitants i visitants dels llocs que presenten una alta vulnerabilitat davant els incendis 
forestals -com són les urbanitzacions i els nuclis de població envoltats de terrenys forestals. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost mínim d’ 11.000 euros. 
 
El jurat valorarà els següents aspectes: 

 
1. L’adequació del projecte als objectius del premi. 
2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost- 
3. L’originalitat de les accions i la capacitat d’aquestes per a la dinamització social en 

l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals. 
4. La cooperació o participació en el projecte d’altres ADF, Associacions de Propietaris 

Forestals, Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció 
d’incendis forestals. 

5. Les activitats del projecte destinades a l’obtenció de més recursos per a ser 
destinats a una o diverses accions del projecte –patrocinis, donacions, cessions 
d’equipaments, material, etc...- 

6. L’aplicació de noves tecnologies i ús de les xarxes socials en la difusió del 
projecte i les seves accions. 

7. La implicació del voluntariat en el projecte. 
8. Les iniciatives de formació del voluntariat que participarà en el projecte. 
9. La metodologia d’avaluació de l’impacte social de les accions. 
10. La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte. 
11. La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps. 
12. Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF o Federacions d’ADF. 
 

Els barems de puntuació de cada un dels 12 aspectes a valorar pel jurat són els que 
s’indiquen a continuació, essent de 36 punts, la puntuació màxima possible per aquest 
premi.  
 

Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

1 Adequació Molt adequat  
Mitjanament adequat 
Poc adequat 
Gens adequat   

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

2 Viabilitat Viable en un any i finançament confirmat 
Viable en més d’un any i finançament confirmat 
Viable en un any però sense finançament 
No viable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

3 Originalitat Diferent a projectes en el sector 
Diferent a projectes desenvolupats per l’entitat 
Projecte habitual de l’entitat 
Projecte copiat d’altres 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

4 Cooperació Amb varies entitats socials i ADF/Federacions 
Amb una entitat social i una ADF/Federació 
Amb una o varies ADF/Federacions 
Sense cooperació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

5 Obtenció 
recursos 

Amb accions per assolir patrocini públic i privat 
Amb accions per assolir patrocini privat 
Amb accions per assolir patrocini públic 
Sense accions per assolir patrocini 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

6 Noves 
tecnologies i 
xarxes socials 

Ús de 3 o més xarxes socials de difusió 
Ús de 2 xarxes socials de difusió 
Ús de 1 xarxa social de difusió 
Cap ús de xarxa social de difusió 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

7 Implicació del 
voluntariat 

Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat 
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris 
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris 
Participa menys del 5% dels voluntaris 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

8 Formació Formació de jovent i infants 
Formació extern a l’entitat per qualsevol edat 
Formació interna a l’entitat per qualsevol edat 
Sense cap activitat de formació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

9 Impacte social Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat 
No hi ha impacte a la població 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

10 Participació 
professional 

Un professional en la redacció i en l’execució  
Un professional només en la redacció 
Un professional només en l’execució 
No participa cap professional 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

11 Continuïtat i 
consolidació 

Projecte amb continuïtat permanent 
Projecte amb continuïtat més de 3 anys 
Projecte amb continuïtat més de 2 anys 
Projecte anual 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

12 Extrapolació Replicable a tota la demarcació de Barcelona 
Replicable a tota la comarca 
Replicable en altres accions del municipi 
No replicable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

 
4.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Atesa la necessitat de planificació del territori per a la seva gestió i condicionament per tal 
d’evitar grans incendis forestals, el premi Rossend Montané es destinarà a un projecte de 
coordinació de la planificació de la gestió forestal i adequació de la xarxa viària i punts 
d’aigua i altres infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals liderat per una ADF 
en cooperació ineludible dels propietaris forestals, Ajuntaments i/o altres agents del territori 
implicats en la prevenció d’incendis forestals. 
 
L’objectiu del projecte és contribuir a tenir el territori preparat per tal que, en cas d’inici de 
foc, es pugui evitar que els incendis assoleixin unes dimensions que els mitjans d’extinció no 
siguin capaços d’afrontar i minimitzar l’impacte sobre una zona habitada.  
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Per tant, caldrà fer una planificació encarada a reduir el combustible acumulat al bosc, dotar 
al territori d’una xarxa viària bàsica i punts d’aigua per poder atacar ràpidament l’incendi i 
identificar les zones d’actuació prioritària per la prevenció d’incendis: àrees exteriors 
d’interfície forestal-urbana, zones forestalment amb poca capacitat de regeneració forestal, 
els punts estratègics de gestió pel control dels grans incendis forestals, àrees de foment de 
la gestió i àrees amb alta càrrega de combustible. 
 
El projecte haurà de considerar la gestió forestal sostenible, l’establiment d’estructures de 
bosc resistents i el respecte per la diversitat de la flora i la fauna autòctones. 
 
El projecte tindrà en compte la compatibilitat i coordinació de les diferents planificacions del 
mateix àmbit territorial per la prevenció d’incendis. 
 
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un 
pressupost mínim d’ 11.000 euros.  
 
El jurat valorarà els següents aspectes: 

 
1. L’adequació del projecte als objectius del premi  
2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i pressupost- 
3. El grau de cooperació amb altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals, 

Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis 
forestals.  

4. Les accions destinades a obtenir recursos econòmics i materials per ampliar l‘abast 
del projecte 

5. La implicació del voluntariat en el projecte i les iniciatives de formació del 
voluntariat que participarà en el projecte 

6. L’avaluació de l’impacte de les accions 
7. La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte 
8. La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps 
9. Les accions encaminades a revaloritzar el producte resultant de la gestió forestal 

(per exemple biomassa) 
 
Els barems de puntuació de cada un dels 9 aspectes a valorar pel jurat són els que 
s’indiquen a continuació, essent de 27 punts, la puntuació màxima possible per aquest 
premi.  

 

Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

1 Adequació Molt adequat  
Mitjanament adequat 
Poc adequat 
Gens adequat   

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

2 Viabilitat Viable en un any i finançament confirmat 
Viable en més d’un any i finançament confirmat 
Viable en un any però sense finançament 
No viable 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 
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Aspecte 
considerat 

Barem de puntuació Puntuació 

3 Cooperació Amb varies entitats socials i ADF/Federacions 
Amb una entitat social i una ADF/Federació 
Amb una o varies ADF/Federacions 
Sense cooperació 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

4 Obtenció 
recursos 

Amb accions per assolir patrocini públic i privat 
Amb accions per assolir patrocini privat 
Amb accions per assolir patrocini públic 
Sense accions per assolir patrocini 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

5 Implicació del 
voluntariat 

Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat 
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris 
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris 
Participa menys del 5% dels voluntaris 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

6 Impacte social Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat 
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat 
No hi ha impacte a la població 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

7 Participació 
professional 

Un professional en la redacció i en l’execució  
Un professional només en la redacció 
Un professional només en l’execució 
No participa cap professional 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

8 Continuïtat i 
consolidació 

Projecte amb continuïtat permanent 
Projecte amb continuïtat més de 3 anys 
Projecte amb continuïtat més de 2 anys 
Projecte anual 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

9 Creació de 
valor 

Creació de valor de forma innovadora 
Valor replicable i aplicat a més del 50% del projecte 
Valor replicable i aplicat a menys del 50% del projecte 
No es crea cap valor 

3 punts 
2 punts 
1 punt 
0 punts 

 
4.4. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap categoria, ni 
publicats amb anterioritat. S’entendran com a projectes premiats els accèssits i les 
mencions encara que no hagin comportat una aportació econòmica. 
 
4.5. No es permetrà presentar el mateix projecte com a candidat al premi Jordi Peix i Massip 
i com a candidat al Premi Rossend Montané a la mateixa edició dels Premis de Prevenció 
d’Incendis.  
 
4.6. Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la 
candidatura i en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
4.7. Els treballs s’han de presentar escrits en català. 
 

5. Presentació dels treballs i termini de presentació de sol·licituds 

 
5.1. El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el dia 30 d’agost de 2019. 
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5.2. Premi Jordi Peix i Massip i premi Rossend Montané: 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits) 
emplenant el formulari electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament, pel 
representant legal de l’entitat, amb el certificat digital personal (idCat, DNIe, etc.) i que anirà 
acompanyat de la documentació exigida a l’apartat 5.5 de les actuals bases. 
 
Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits 
tecnològics i a les signatures acceptades per la seu electrònica  
(https://seuelectronica.diba.cat/). 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, 
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126., 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari mitjançant correu electrònic a 
ot.prevencioif@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Les sol·licituds no presentades a través de la seu electrònica seran desestimades.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
5.3. Premi Joaquim Mª de Castellarnau: 
 
Per participar en la present convocatòria s’haurà d’emplenar, signar i presentar a la 
Diputació de Barcelona el formulari normalitzat el qual anirà acompanyat de la 
documentació exigida a l’apartat 5.6 de les actuals bases. 
 
5.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un 
pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
 
5.5. La documentació que es sol·licita per les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend 
Montané és la següent: 

https://seuelectronica.diba.cat/
mailto:ot.prevencioif@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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 Memòria en format . pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una extensió 

mínima de 5 fulls i màxima de 25, i amb els següents apartats: 

o Coberta, on consti: Premi al que opta, títol del projecte, nom de l’ADF o Federació 

d’ADF sol·licitant i nom de les ADF, Federació d’ADF, o altres entitats 

col·laboradores. 

o Antecedents, 

o Objectius, 

o Descripció del projecte i, 

o Valoració econòmica. 

(El format intern de textos, gràfics i imatges és lliure). 

 Fotografies: Un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies annexes en arxius individuals, 

en format .jpg i resolució mínima de 600 ppp 

 Si s’escau, fitxers de cartografia. 

 
5.6. La documentació que es sol·licita per la candidatura del premi Joaquim Mª de 
Castellarnau és la següent: 

 

 Memòria en format . pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una extensió 

mínima de 2 fulls i màxima de 10, i amb els següents apartats: 

o Coberta, on consti: Premi al que opta, nom de la persona, nom de l’ADF 

o Dades de la persona i de l’ADF 

o Biografia o recull de fets de la persona  

o Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la 

prevenció d’incendis 

 
5.7. En relació al contingut del projecte, als punts 4.2 i 4.3, es detallen els aspectes que el 
jurat considerarà per a la seva valoració. 
 
5.8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015 i els 
exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè, en un 
termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació de 
que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent. 
 
5.9. Tot el material que es faciliti per optar als premis es considera cedit a la Diputació de 
Barcelona i no podrà reclamar-se. 
 

6. Jurat i procediment d’atorgament dels premis 

 
6.1. El procediment de concessió dels premis objecte de la convocatòria és el procediment 
de concurrència competitiva. 
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6.2. Els membres que integren el jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a 
través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes que presentin. 
 
6.3. El jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades podrà atorgar un 
màxim d’un premi per als premis Jordi Peix i Massip, Rossend Montané i Joaquim Maria de 
Castellarnau. 
 
6.4. Hi haurà un únic jurat per l’atorgament dels premis.  
 
El jurat del Premi estarà format per vuit membres: 

 
- El President/a de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el presidirà 

i podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat). 

- Un/a representant dels professionals del sector forestal. 
- Un/a periodista representant dels mitjans de comunicació de la comarca on se celebri 

el lliurament dels premis. 

- Un/a representant del món científic i de la recerca forestal. 
- Un/a representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 

la Generalitat de Catalunya. 

- Un/a representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca on se celebri el 
lliurament. 

- Un/a representant del Secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya. 
- Un/a representant de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, 

BOSCAT. 

- Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
6.5. Procediment de treball del Jurat. 
 
L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment següent: 

 
a) Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures es facilitaran els 

projectes presentats als membres del jurat. 
b) Tots els membres del jurat hauran de valorar de forma individual les diferents 

candidatures d’acord a cadascun dels aspectes a considerar i definits als punts 4.1, 
4.2 i 4.3 del present dictamen. 

c) La suma de les valoracions per cadascuna de les candidatures proporcionarà un valor 
que permetrà ordenar les candidatures i determinar el guanyador per cada premi 
(aquell que hagi obtingut una puntuació més alta).  

d) El jurat farà públic els veredictes en el decurs de la Diada dels Premis de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per determinar 
durant el mes de novembre de 2019. 

e) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es 
farà constar expressament els veredictes, així com les candidatures excloses. Aquest 
jurat actuarà com a òrgan col·legiat. 
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6.6. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis 
desert. 
 
6.7. El veredicte del jurat és inapel·lable.  
 
6.8. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
6.9. La concessió dels premis s’aprovarà mitjançant acte administratiu de l’òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona. 
 

7. Naturalesa, import dels premis i seguiment 

 
7.1. El premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció 
d’incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
7.2. El premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat 
per a la prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
7.3. El premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la 
prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 
7.4. El crèdit que es destinarà a aquests dos premis econòmics, per un import de VINT-I-
DOS MIL EUROS (22.000,00 €) serà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/50002/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i 
Desenvolupament Agrari del present exercici 2019. 

 
7.5. Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF o Federació d’ADF que consti a la 
sol·licitud de presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució 
d’atorgament dels premis. 
 
7.6. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors en qualsevol 
moment, després del lliurament dels premis. 
 
7.7. L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF i entitats locals 
col·laboradores que hagin rebut el Premi. 
 

8. Obligacions 

 
8.1. En cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran 
de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona i fer referència al nom del premi que correspongui. 
 
8.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat 
pel Reial Decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció pertany a l’autor, 
si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la 
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Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva pàgina web 
a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients. 
 
En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en suport 
paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb l’/les ADF autores del treball, en el qual 
s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada com a premi. 
 
8.3. L’/les ADF que hagin rebut els premis podran ser requerides en qualsevol moment pels 
membres d’una Comissió Tècnica dels Premis (formada pel Cap de l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i dos tècnics/ques de l’Oficina) per tal de presentar 
l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper 
o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a 
efectes de difusió del projecte. Tanmateix les entitats que hagin estat premiades podran ser 
requerides per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer una 
presentació pública del projecte. 
 
8.4. L’incompliment per part de les entitats participants de qualsevol dels punts que es 
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les 
seves obligacions. 
 

9. Publicitat als premis atorgats 

 
Els premis atorgats 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. 
 
10. Protecció de dades 

 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de Barcelona 
tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de 
gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels 
premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, basant-se en una 
missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades 
de forma permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. 
 
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al 
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema 
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 
 
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 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades 
l’atendrà. 
 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte 
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
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de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i 
obligacions/reclamar i denunciar/ 
 
Per 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 o per correu al Registre general, Rbla, 
Catalunya 126 – 08008 Barcelona. 
 

11. Regim jurídic supletori 

 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona publicada al BOP del 9 de maig de 2017, les Bases d'Execució 
del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

 

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 al BOE núm. 299 de 15.12.2015), el text íntegre 
del qual és el següent: 

 
Extracte de l’acord de 30 de maig de 2019, pel qual es convoquen els premis 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, amb l’objecte de la celebració de la Vint-i-
tresena Edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona (2019). 
 
Convocatòria 201920195120011133 
 
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)  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris del premi Rossend Montané totes les Agrupacions de Defensa 
Forestal, en endavant ADF, de la província de Barcelona. 
 
Podran ser beneficiaris del premi Jordi Peix i Massip, totes les ADF i totes les Federacions 
d’Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant Federació d’ADF, de la província de 
Barcelona. 
 
Podran ser beneficiaris del premi Joaquim Mª de Castellarnau, totes les persones que 
formin o hagin format part de les ADF, ja sigui en la junta directiva o com a voluntàries. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets%20i%20obligacions/reclamar%20i%20denunciar/
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets%20i%20obligacions/reclamar%20i%20denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la.seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la.seu/proteccio-dades/default.asp
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
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En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Massip o el premi Rossend Montané es 
correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i l’administració 
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a l’ADF que figuri 
com a sol·licitant al formulari que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord 
amb el model de genèric definit per la Diputació de Barcelona. 
 
En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Massip es correspongui a un projecte 
presentat per una Federació d’ADF, aquest haurà de contemplar la col·laboració amb totes 
les ADF del seu àmbit territorial, i el premi i l’administració d’aquests recursos econòmics 
per l’execució del projecte correspondrà a la Federació d’ADF que figuri com a sol·licitant al 
formulari que ha d’acompanyar a la documentació requerida, d’acord amb el model de 
genèric definit per la Diputació de Barcelona. 
 
Les candidatures al premi Joaquim Mª de Castellarnau seran valorades a discrecionalitat del 
Jurat, que tindrà en compte els següents criteris: temps de vinculació a l’ADF, 
reconeixement social de la tasca, participació en feines de prevenció i extinció, i altres que 
justifiquin el paper de la persona com a referent en implicació per a la prevenció dels 
incendis forestals. 
 
Una mateixa ADF, o Federació d’ADF, no podrà guanyar per la mateixa categoria de premi 
en dues edicions consecutives. 
 
Una mateixa ADF pot presentar candidatures a tots els premis, inclòs si es dona el cas que 
la Federació d’ADF del seu àmbit territorial opta al premi Jordi Peix i Massip.  
 
Segon. Objecte i finalitat dels premis 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi Honorífic 
Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una persona en 
relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al projecte 
d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis forestals, i el Premi 
Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d’incendis 
forestals. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada al BOP del 9 
de maig de 2017. 
 
Quart. Quantia 
 
El premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la 
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció 
d’incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu. 
 
El premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la societat per 
a la prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

El premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la prevenció 
d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR. 
 

Els premis als projectes seran lliurats a l’ADF o Federació que consti a la sol·licitud de 
presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució d’atorgament dels 
premis. 
 

La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors durant un any 
després del lliurament del Premi. 
 

L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF, Federacions d’ADF i 
entitats locals col·laboradores que hagin rebut el Premi. 
 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 

El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el dia 30 d’agost de 2019. 
 

Premi Jordi Peix i Massip i premi Rossend Montané: 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/prevencio_incendis/tramits) 
emplenant el formulari electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament, pel 
representant legal de l’entitat, amb el certificat digital personal (idCat, DNIe, etc.) i que anirà 
acompanyat de la documentació exigida a l’apartat 5.5 de les actuals bases. 
 

Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits 
tecnològics i a les signatures acceptades per la seu electrònica  
(https://seuelectronica.diba.cat/) 
 

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, 
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari mitjançant correu electrònic a 
ot.prevencioif@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la 
finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Les sol·licituds no presentades a través de la seu electrònica seran desestimades.  
 

https://seuelectronica.diba.cat/
mailto:ot.prevencioif@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
Premi Joaquim Mª de Castellarnau: 
 
Per participar en la present convocatòria s’haurà d’emplenar, signar i presentar a la 
Diputació de Barcelona el formulari normalitzat el qual anirà acompanyat de la 
documentació exigida a l’apartat 5.6 de les actuals bases. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que 
s’adjunten com Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de 
subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE 
núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval 
la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de la 
despesa esmentada de VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/50002/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari del present exercici 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.” 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 163.389,77 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa (exp. núm. 
2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
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Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
1 Manresa, a l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL, per un import d’1.220.020,62 

EUR, IVA inclòs. 
 
El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar el 23 de juny de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de febrer de 2019. 
 
El 20 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 7 per un import de cent seixanta-tres mil tres-cents vuitanta-nou 
euros amb setanta-set cèntims (163.389,77 EUR) IVA inclòs, una vegada que la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la 
mateixa. L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent 
de crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finançada amb crèdit sostenible i el període de vigència finalitzava a 31 de 
desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
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control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de cent seixanta-tres 
mil tres-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims (163.389,77 EUR) IVA 
inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació 
número 7 del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de cent seixanta-tres 
mil tres-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims (163.389,77 EUR), IVA 
inclòs, a favor de l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL,. amb NIF B60193265, 
en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL. 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 41.334,28 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES 
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
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Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 2 Vilafranca, a l’UTE: CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, per l’import total de 
1.505.899,45 €, IVA inclòs. 
 

El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 

El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar l’1 de juliol de 2018. 
 

Per decret del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, de data 8 de març de 2018 (D 2591/19), es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga sense penalitat de les citades obres del dia 1 de març de 
2019 fins el dia 17 d’abril de 2019. 
 

El 2 de gener de 2019 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de quaranta-un mil tres-cents trenta-quatre euros 
amb vint-i-vuit cèntims (41.334,28 EUR) IVA inclòs, una vegada que la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la mateixa. 
L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent de 
crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 

L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 

Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 

Fonaments de dret 
 

1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

 

2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 
de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 

3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 
reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
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control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de quaranta-un mil 
tres-cents trenta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (41.334,28 EUR) IVA inclòs, per 
atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació número 6 del 
contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a 
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca. 
 

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de quaranta-un mil 
tres-cents trenta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (41.334,28 EUR), IVA inclòs, a 
favor de l’UTE: CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, amb NIF U98977820, en base als arguments 
adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’UTE: CONTRATAS VILOR SL-
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 158.396,04 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 5, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell (exp. núm. 
2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
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Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
3 Martorell, a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A., per l’import total de 
969.179,75 €, IVA inclòs. 
 
El 21 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar en data 2 d’agost de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de febrer de 2019. 
 
El 18 de gener de 2019 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 5 per un import de cent cinquanta vuit mil tres-cents noranta-sis 
euros amb quatre cèntims (158.396,04 EUR) IVA inclòs, una vegada que la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la mateixa. 
L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent de 
crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finançada amb crèdit sostenible i el període de vigència finalitzava a 31 de 
desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
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control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-. APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de cent cinquanta vuit 
mil tres-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims (158.396,04 EUR) IVA inclòs, per 
atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació número 5 del 
contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a 
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de cent cinquanta vuit 
mil tres-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims (158.396,04 EUR), IVA inclòs, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A,. amb NIF A59082644, en base 
als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A  
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 361.412,35 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers (exp. núm. 
2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
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4 Granollers, a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, per l’import total de 
1.633.500,00 €, IVA inclòs. 
 
El 26 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar en data 6 de juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 21 de març de 2019. 
 
El 22 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de tres-cents seixanta-un mil quatre-cents dotze 
euros amb trenta-cinc cèntims (361.412,35 EUR) IVA inclòs, una vegada que la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la 
mateixa. L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent 
de crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 
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4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-. APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de tres-cents 
seixanta-un mil quatre-cents dotze euros amb trenta-cinc cèntims (361.412,35 EUR) 
IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació 
número 6 del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de tres-cents 
seixanta-un mil quatre-cents dotze euros amb trenta-cinc cèntims (361.412,35 EUR), 
IVA inclòs, a favor de l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA, amb NIF A17000993, en 
base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER SA amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 259.744,20 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA, contractista 
de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a 
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 5. Vic Nord (exp. núm. 2017/7464).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
5 Vic Nord, a l’empresa JOSEP VILANOVA SA, per l’import total de 1.252.549,41 €, 
IVA inclòs. 
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El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar en data 9 de juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 21 de març de 2019. 
 
El 21 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de dos-cents cinquanta-nou mil set-cents quaranta-
quatre euros amb cèntims (259.744,20 EUR) IVA inclòs, una vegada que la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la mateixa. 
L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent de 
crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
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Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de dos-cents 
cinquanta-nou mil set-cents quaranta-quatre euros amb cèntims (259.744,20 EUR) IVA 
inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació 
número 6 del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 5 Vic Nord. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de dos-cents 
cinquanta-nou mil set-cents quaranta-quatre euros amb cèntims (259.744,20 EUR), 
IVA inclòs, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA,, amb NIF A17444092,  en 
base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa JOSEP VILANOVA SA, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 356.928,67 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 6. Vic Centre (exp. núm. 
2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
6. Vic Centre, a l’empresa AGLOMERATS GIRONA S.A., per l’import total de 
1.755.994,00 €, IVA inclòs. 
 
El 26 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
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El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar en data 11 de juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 5 d’abril de 2019. 
 
El 21 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de tres-cents cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-vuit 
euros amb seixanta-set cèntims (356.928,67 EUR) IVA inclòs, una vegada que la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la 
mateixa. L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent 
de crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta  
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de tres-cents 
cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims (356.928,67 
EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la 
certificació número 6 del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i 
millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 6 Vic Centre. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de tres-cents 
cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims (356.928,67 
EUR), IVA inclòs, a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, amb NIF 
A17207168, en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGLOMERATS GIRONA S.A., 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 215.855,05 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
7 Vic Sud, a l’empresa PASQUINA S.A. per l’import total de 1.778.551,63 €, IVA inclòs. 
 
El 19 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar en data 2 de juliol de 2018. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

L’acta de recepció es va signar en data  28 de febrer de 2019. 
 
El 21 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de dos-cents quinze mil vuit-cents cinquanta-cinc 
mil euros amb cinc cèntims (215.855,05 EUR) IVA inclòs, una vegada que la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la mateixa.  
 
L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent de 
crèdit, perquè es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de dos-cents quinze 
mil vuit-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinc cèntims (215.855,05 EUR) IVA inclòs, 
per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació número 6 
del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a 
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de dos-cents quinze 
mil vuit-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinc cèntims (215.855,05 EUR), IVA inclòs, 
a favor de l’empresa PASQUINA S.A., amb NIF A08798852, en base als arguments 
adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA S.A., amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 482.166,83 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA, contractista de les obres del Projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8. Berga 
Est (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i 
Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
8. Berga Est, a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA. per l’import 
total de 1.570.580,00 €, IVA inclòs. 
 
El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar en data 27 de juny de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de març de 2019. 
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El 19 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 7 per un import de quatre-cents vuitanta-dos mil cent seixanta-sis 
euros amb vuitanta-tres cèntims (482.166,83 EUR) IVA inclòs, una vegada que la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la 
mateixa. L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent 
de crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquest resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de quatre-cents 
vuitanta-dos mil cent seixanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (482.166,83 EUR) 
IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació 
número 7 del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8. Berga Est. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de quatre-cents 
vuitanta-dos mil cent seixanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (482.166,83 EUR), 
IVA inclòs, a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA. amb 
NIF A58086026, en base als arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta 
resolució, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA., amb indicació dels recursos procedents.” 
 
55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 804.965,31 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 9. Berga Oest (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta 
cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
9. Berga Oest, a l’empresa PASQUINA S.A., per l’import total de 1.891.068,73 €, IVA 
inclòs. 
 
El 19 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es  a formalitzar en data 13 de juliol de 2018. 
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L’acta de recepció es va signar en data 20 de març de 2019. 
 
El 21 de desembre de 2018 la referida empresa presenta una factura corresponent a la 
certificació número 6 per un import de vuit-cents quatre mil nou-cents seixanta-cinc 
euros amb trenta-un cèntims (804.965,31 EUR) IVA inclòs, una vegada que la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat donà la conformitat final a la 
mateixa. L’esmentat import no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent 
de crèdit, perquè es tracte d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
L’esmentada despesa s’imputarà a l’aplicació G/50100/45300/61102 del pressupost de 
l’exercici 2019, i que aquesta imputació de la despesa no causarà perjudici ni limitació 
per realitzar les atencions de l’exercici corrent.  
 
Per tant, es proposa aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
d’aquesta despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del 
pressupost d’aquesta Diputació de l’exercici 2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. Vista la Circular núm. 42/2013 sobre el procediment per aprovar el reconeixement 

de crèdits d’exercicis anteriors, que recull el procediment a seguir per imputar-ne la 
despesa al pressupost de l’exercici en curs quan es pot haver trencat el principi 
d’anualitat pressupostària. 

 
3. La Base d’execució 51 dels pressupostos 2019 estipula que es podrà autoritzar un 

reconeixement de crèdit en aquells casos en que s’hagi generat una obligació 
sense que prèviament s’hagi aprovat la corresponent despesa. La competència per 
aprovar el reconeixement de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la 
competència originaria per aprovar la despesa, de conformitat amb l’apartat c) del 
punt 4 “Reconeixement de crèdits” de la Instrucció sobre diverses matèries de 
control intern, de data 10 d’abril de 2019, de la Intervenció General de la Diputació 
de Barcelona. 

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.d) i 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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB de 11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el reconeixement de crèdit per l’import total de vuit-cents quatre 
mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-un cèntims (804.965,31 EUR) IVA inclòs, 
per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació número 6 
del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a 
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 9. Berga Oest. 
 
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import total de vuit-cents quatre 
mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-un cèntims (804.965,31 EUR), IVA 
inclòs, a favor de l’empresa PASQUINA S.A. amb NIF A08798852, en base als 
arguments adduïts a la part expositiva d’aquesta resolució, i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA S.A., amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa, la despesa per import de 54.162,48 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
1 Manresa, a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, per un import 
d’1.220.020,62 EUR, IVA inclòs. 
 
El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar el 25 de juny de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de febrer de 2019. 
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Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
cent seixanta-tres mil tres-cents vuitanta-nou euros amb setanta-set cèntims 
(163.389,77 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 7 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de cinquanta-quatre mil cent seixanta-dos euros amb quaranta-
vuit cèntims (54.162,48 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 2019 
com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el 
període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018(BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de cinquanta-quatre mil 
cent seixanta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims (54.162,48 EUR) IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 1 Manresa, adjudicat a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, en base 
als arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
57.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca, la despesa per import de 869.364,96 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
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Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
2 Vilafranca, a la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, per un import 
d’1.505.899,45 EUR, IVA inclòs. 
 
El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es va formalitzar l’1 de juliol de 2018. 
 
Per decret del vicepresident 1r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la diputació de Barcelona, de data 8 de març de 2019 (D 2591/19), es va aprovar 
l’atorgament d’una pròrroga sense penalitat de les citades obres del dia 1 de març de 
2019 fins el dia 17 d’abril de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
quaranta-un mil tres-cents trenta-quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (41.334,28 EUR) 
IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors corresponent a la certificació 
número 6 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de vuit-cents seixanta-nou mil tres-cents seixanta-quatre euros 
amb noranta-sis cèntims (869.364,96 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al 
pressupost de 2019 com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb 
crèdit sostenible i el període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de vuit-cents seixanta-nou 
mil tres-cents seixanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (869.364,96 EUR) IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost 
de l’exercici 2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca, adjudicat a la UTE: CONTRATAS VILOR, 
SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, 
en base als arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
58.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell, la despesa per import de 210.465,78 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
3 Martorell, a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, per un import de 
969.179,75 EUR, IVA inclòs. 
 
El 21 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 2 d’agost de 2018. 
 

L’acta de recepció es va signar en data 20 de febrer de 2019. 
 

Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
cent cinquanta-vuit mil tres-cents noranta-sis euros amb quatre cèntims 
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(158.396,04 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 5 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de dos-cents deu mil quatre-cents seixanta-cinc euros amb 
setanta-vuit cèntims (210.465,78 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost 
de 2019 com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit 
sostenible i el període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de dos-cents deu mil 
quatre-cents seixanta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims (210.465,78 EUR) IVA 
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost 
de l’exercici 2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell, adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA, en base als arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, 
amb indicació dels recursos procedents.” 
 
59.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers, la despesa per import de 479.081,01 €, 
IVA inclòs. (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
4 Granollers, a l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, per un import 
d’1.633.500,00 EUR, IVA inclòs. 
 
El 26 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 6 de Juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 21 de març de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
tres-cents seixanta-un mil quatre-cents dotze euros amb trenta-cinc cèntims 
(361.412,35 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 6 del contracte d’obres de referència. 
 

D’altra banda, l’import de quatre-cents setanta-nou mil vuitanta-un euros amb un 
cèntim (479.081,01 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 2019 com a 
romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de 
vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 

Fonaments de dret 
 

1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 

 

2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de quatre-cents setanta-
nou mil vuitanta-un euros amb un cèntim (479.081,01 EUR) IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019, per 
fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de Revestiment 
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de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 4 
Granollers, adjudicat a l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, en base als arguments 
adduïts a la part expositiva. 
 

Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 

60.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, contractista de les obres 
del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 5 Vic Nord, la despesa per import de 260.365,90 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
5 Vic Nord, a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, per un import d’1.252.549,41 EUR, 
IVA inclòs. 
 

El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 

El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 9 de juliol de 2018. 
 

L’acta de recepció es va signar en data 21 de març de 2019. 
 

Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
dos-cents cinquanta-nou mil set-cents quaranta-quatre euros amb vint cèntims 
(259.744,20 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 6 del contracte d’obres de referència. 
 

D’altra banda, l’import de dos-cents seixanta mil tres-cents seixanta-cinc euros amb 
noranta cèntims (260.365,90 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 
2019 com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i 
el període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 

Fonaments de dret 
 

1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
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2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 
l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018 (BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de dos-cents seixanta mil 
tres-cents seixanta-cinc euros amb noranta cèntims (260.365,90 EUR) IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 5 Vic Nord, adjudicat a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, en base als 
arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 6 Vic Centre, la despesa per import de 467.026,94 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
6 Vic Centre, a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, per un import 
d’1.755.994,00 EUR, IVA inclòs. 
 
El 26 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar l’11 de juliol de 2018. 
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L’acta de recepció es va signar en data 5 d’abril de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
tres-cents cinquanta-sis mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims 
(356.928,67 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 6 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de quatre-cents seixanta-set mil vint-i-sis euros amb noranta-
quatre cèntims (467.026,94 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 
2019 com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i 
el període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018(BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de quatre-cents seixanta-
set mil vint-i-sis euros amb noranta-quatre cèntims (467.026,94 EUR) IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 6 Vic Centre, adjudicat a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, en base 
als arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, amb 
indicació dels recursos procedents.” 
 
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud, la despesa per import de 64.678,99 €, IVA 
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inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
Lot 7 Vic Sud, a l’empresa PASQUINA, SA, per un import d’1.778.551,63 EUR, IVA 
inclòs. 
 
El 19 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 2 de juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 28 de febrer de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
dos-cents quinze mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb cinc cèntims 
(215.855,05 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 6 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de seixanta-quatre mil sis-cents setanta-vuit euros amb noranta-
nou cèntims (64.678,99 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 2019 
com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el 
període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018(BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de seixanta-quatre mil sis-
cents setanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims (64.678,99 EUR) IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 7 Vic Sud, adjudicat a l’empresa PASQUINA, SA, en base als arguments 
adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA, SA, amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8 Berga Est, la despesa per 
import de 97.773,89 €, IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en 
funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 d’abril de 
2018 (acord número 148/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
8 Berga Est, a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, per un import 
d’1.570.580,00 EUR, IVA inclòs. 
 
El 24 de maig de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 27 de juny de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de març de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
quatre-cents vuitanta-dos mil cent seixanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims 
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(482.166,83 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 7 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de noranta-set mil set-cents setanta-tres euros amb vuitanta-
nou cèntims (97.773,89 EUR) IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 2019 
com a romanent atès que es tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el 
període de vigència finalitzava a 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018(BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de noranta-set mil set-
cents setanta-tres euros amb vuitanta-nou cèntims (97.773,89 EUR) IVA inclòs, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 
2019, per fer front a les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 
2017. Lot 8 Berga Est, adjudicat a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA, en base als arguments adduïts a la part expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT, SA, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 9 Berga Oest, la despesa per import de 102.385 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
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“Fets 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de 
2018 (acord número 198/18), s’adjudica la contractació de les obres del Projecte de 
Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 
9 Berga Oest, a l’empresa PASQUINA, SA, per un import d’1.891.068,73 EUR, IVA 
inclòs. 
 
El 19 de juny de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de 
l’acta d’inici de les obres que es a formalitzar el 13 de juliol de 2018. 
 
L’acta de recepció es va signar en data 20 de març de 2019. 
 
Actualment està en tràmit un decret per al reconeixement d’un crèdit per l’import de 
vuit-cents quatre mil nou-cents seixanta-cinc euros amb trenta-un cèntims 
(804.965,31 EUR) IVA inclòs, per atendre a la despesa d’exercicis anteriors 
corresponent a la certificació número 6 del contracte d’obres de referència. 
 
D’altra banda, l’import de cent dos mil tres-cents vuitanta-cinc euros (102.385,00 EUR) 
IVA inclòs, no es va incorporar al pressupost de 2019 com a romanent atès que es 
tracta d’una obra finançada amb crèdit sostenible i el període de vigència finalitzava a 
31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.1.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, de data 9 de juliol de 
2018(BOPB d’11 de juliol de 2018). 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
vicepresident 1r i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per l’import de cent dos mil tres-cents 
vuitanta-cinc euros (102.385,00 EUR) IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61102 del pressupost de l’exercici 2019, per fer front a 
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les despeses derivades del contracte d’obres del Projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 9 Berga 
Oest, adjudicat a l’empresa PASQUINA, SA, en base als arguments adduïts a la part 
expositiva. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa PASQUINA, SA, amb indicació 
dels recursos procedents.” 
 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Santpedor, Cerdanyola del 
Valles, Vallirana, El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Castelldefels i desestimar diverses  
sol·licituds, en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició 
d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l'objecte d'ampliar el parc 
municipal d'habitatge per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0001375).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat, 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 

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

 
2. Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 

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

 
3. Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 

14 de febrer de 2019, va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases 
específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concessió directe amb concurrència, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), per a l’adquisició d’habitatges 
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a 
preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a 
l’exercici 2019, per un import total màxim de 250.000,00 euros.  
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4. Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés 
de selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 
19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 
2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula 
el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 
15 de desembre de 2015), es va publicar la convocatòria a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (identif. 442883) i un extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de març de 2019. 

 

5. Vist que l’article 8 de la convocatòria estableix que el procediment de concessió 
d’aquestes subvencions serà el de concessió directa amb concurrència fins a la 
finalització dels fons o bé fins al 30 d’octubre de 2019, i s’anirà resolent de manera 
individualitzada per ordre cronològic de les sol·licituds que compleixin els requisits 
establerts en la convocatòria. 

 

6. Vistes les sol·licituds de subvenció objecte d’aquesta convocatòria presentades, 
per ordre cronològic de data de presentació, pels Ajuntaments de: Santpedor, 
Cerdanyola del Vallès, Vallirana, El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Sant 
Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Castelldefels, Sant Cugat del 
Vallès, Ripollet, Cardedeu i Sant Pere de Ribes, per tal que els sigui concedida 
una subvenció per col·laborar en el finançament de l’adquisició d’habitatge 
mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 amb 
l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge. 

 

7. Vist l’informe d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme 
i Activitats en data 7 de maig de 2019 en què valora les sol·licituds presentades, la 
motivació del qual consta a l’expedient. 

 

8. Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 

 

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

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Vist el punt 3.3.b) de la Refosa 1/2018, aprovada per decret de la Presidència de 

la Diputació de Barcelona 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

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, i per decret núm. 3594/19, de 26 de març de 
2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

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

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la concessió de les subvencions atorgades, d’acord amb l’informe 
d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, sobre 
les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2019, esgotant el pressupost total de 250.000,00 euros 
destinat a la present convocatòria, als següents ajuntaments beneficiaris i pels imports 
i activitats que s’hi relacionen: 
 

Ajuntament beneficiari NIF Quantia Objecte 

SANTPEDOR P0819100I 30.000,00 € 
C/Mossèn Jacint Verdaguer, 
62, baixos 

CERDANYOLA DEL VALLÈS P0826600I 30.000,00 € 
C/Pintor Soler Jorba, 1, esc. 
A, 5è 2ª 

VALLIRANA P0829600F 30.000,00 € C/Major, 206-208, 2on 2ª 

EL PRAT DE LLOBREGAT P0816800G 30.000,00 € C/ Ignasi Iglesias, 136, 3er 3a 

CALDES DE MONTBUI P0803300C 30.000,00 € 
C/Estació, 33-35, Esc D, 
baixos 1ª 

SANT FELIU DE LLOBREGAT P082100G 30.000,00 € C/Jaume Ribas, 4, baixos, 2a 

VILANOVA I LA GELTRÚ P0830800I 30.000,00 € C/Ronda Ibèrica, 149, 3er 3a 

MANLLEU P0811100G 30.000,00 € C/Girona, número 98, 2on, 1a 

CASTELLDEFELS P0805500F 10.000,00 € C/ Església 59, 1er 2a 

TOTAL A CONCEDIR   250.000,00 €  

 
Segon. DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
total de dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50300/15100/76200 del pressupost de despeses de 2019 de la 
Diputació de Barcelona, i amb el desglossament que consta en el quadre anterior. 
 
Tercer. DESESTIMAR les següents sol·licituds, per desistiment de l’ens sol·licitant i/o 
per incompliment dels requisits establerts a la convocatòria, d’acord amb l’informe 
d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats a 
l’efecte:  
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Ajuntament  NIF Motiu 

RIPOLLET P0817900D 

Sol·licitud de 26/3/2019 duplicada, la 
posterior preval sobre l’anterior d’acord amb 
l’art. 7 de les bases reguladores. 
Sol·licitud de 26/3/2019 desistida de forma 
expressa pel sol·licitant en data 16/4/2019 

SANT CUGAT DEL VALLÈS P0820400J 
Sol·licitud de 16/4/2019 per incompliment 
dels requisits de l’article 4.A.2) de les bases. 

RIPOLLET P0817900D 
Sol·licitud de 17/4/2019 per incompliment de 
l’article 5.A. de les bases reguladores. 

 
Quart. DESESTIMAR les següents sol·licituds, per manca de crèdit a la convocatòria, 
d’acord amb l’informe d’instrucció emès per la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitats a l’efecte:  
 

Ajuntament  NIF Motiu 

CARDEDEU P0804500G 
Sol·licitud de 25/4/2019 amb núm. registre 
1940034953 

SANT PERE DE RIBES P0823100C 
Sol·licitud de 03/5/2019 amb núm. registre 
1900060563 

 
Cinquè. TANCAR el termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de 
subvencions directes en concurrència per a l’adquisició d’habitatges, mitjançant 
l’exercici del dret a tanteig i retracte del Decret llei 1/2015 i la compra a preu per sota 
mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge any 2019, per 
esgotament del crèdit destinat a la convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 
6è de les bases específiques, i en conseqüència el tràmit de sol·licitud serà eliminat de 
la Seu electrònica corporativa un cop aprovat el present dictamen.  
 
Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 

66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió, desestimacions, i desistiment dels recursos tècnics i materials de 
l'Oficina d'Habitatge de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp.  núm. 2019/0005385).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i 
Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 20 de desembre 
de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs 
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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 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, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, els recursos inclosos al 
Catàleg que s’indiquen a continuació, s’han de concedir mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva:  

 
 

Nom del Recurs Tipus de recurs 

Estudis d’actuacions d’habitatge i 
rehabilitació 

Recurs tècnic 

Estratègies sectorials d’habitatge Recurs tècnic 
 
 

4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquests recursos, aquest centre gestor ha 
elaborat els informes d’instrucció de data 24 d’abril de 2019, que contenen 
l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i 
d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i específicament: 

 
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a 

l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i 
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els 
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg. 

- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.  
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes 

d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels 
requisits, el requisit incomplert. 

- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema 
d’informació en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser 
estimada, desestimada per menor valoració, desestimada per incompliment 
dels requisits i desistida. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar els esmentats informes, s’ha constituït l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en data 30 d’abril de 2019, d’acord 
amb l’establert en l’article 21 del règim. 

 
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord primer del present dictamen compleixen 

amb totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no 
poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. 
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7. L’important nombre de tasques que en l’actualitat està realitzant el personal tècnic 

de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats i les característiques 
tècniques d’aquests treballs, que exigeixen especials coneixements per a la seva 
realització, fan necessària la contractació externa per a dur a terme les actuacions 
que es referencien a l’epígraf primer de la part resolutiva del present acord. 

 

Els procediments de contractació són els que s’especifiquen tot seguit: 
 
 

Nom del recurs Procediment de contractació 

Estudis d’actuacions d’habitatge i 
rehabilitació 

Contracte menor 

Estratègies sectorials d’habitatge Contracte menor 

 
 

8. Les actuacions que es realitzen amb mitjans propis es prestaran amb els mitjans 
personals i materials del centre gestor. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 15 a 21 i/o 24 del règim del Catàleg de la Xarxa de Governs 

Locals de l’any 2019, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i 
materials. 

 
2. Vist l’apartat 3.3.b), complementari de l’apartat 7.2.c), de la Refosa núm. 1/2018, 

aprovada per decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 11 de juliol de 
2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB 
de 19 de setembre de 2018, i per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat 
al BOPB de 30 d’octubre de 2018, i per decret núm. 3594, de 26 de març de 2019, 
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. CONCEDIR el recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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a) Actuacions sense cofinançament per part de l’ens destinatari: 

 
Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallés 
P0813500F 

Habitatge cooperatiu masoveria urbana a 
Montornès del Vallès 

1940029831 19/Y/274265 7.562,50 7.562,50 84 

Ajuntament de 
la Garriga 

P0808700I 
Estudis de viabilitat d’obra nova en solars 

municipals 
1940028580 19/Y/274252 7.562,50 7.562,50 77 

 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 

Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL 

Aportació 
estimada 
Diputació 

2019 
(EUR) 

Cost total 
estimat 
(EUR)  

Puntuació 

Ajuntament 
d’Olèrdola 

P0814400H Estratègies sectorials d’habitatge 1940028569 19/Y/274241 6.050,00 6.050,00 95 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 
Estratègies per obtenir habitatge social a 

Vallcebre 
1940010085 19/Y/274242 6.050,00 6.050,00 80 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

 

 

 
 

b) Actuacions amb cofinançament per part de l’ens destinatari: 
 

 Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
              Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. registre PMT Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 
2019 (EUR) 

Aportació 
estimada de 
l’ens local 
2019 (EUR) 

Cost total 
estimat 

2019 
(EUR) 

Puntuaci
ó 

Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 

Estudi de viabilitat 
d’una promoció 
d’habitatges de 

lloguer en sòl públic 

1940023712 19/Y/274253 6.050,00 1.512,50 7.562,50 85 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 

Estudis de viabilitat 
de cooperatives en 
cessió d’ús en un 
solar municipal 

1940030103 19/Y/274254 6.050,00 1.512,50 7.562,50 77 

 
 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 

             Imports amb IVA inclòs 

Ens NIF Actuació Núm. registre PMT Codi XGL 

Aportació 
estimada de 
la Diputació 
2019 (EUR) 

Aportació 
estimada de 
l’ens local 
2019 (EUR) 

Cost total 
estimat 

2019 
(EUR) 

Puntuaci
ó 

Consell 
Comarcal 
d’Osona 

P5800015I 

Estratègies per a la 
mobilització i 
intervenció 
d’habitatges 
desocupats 

1940029118 19/Y/274244 8.470,00 3.630,00 12.100,00 82 
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c) Actuacions amb mitjans propis 
 

Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL Puntuació 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000
F 

Estudis de viabilitat del 
programa de masoveria 

municipal de l’Escola 
Mujal 

1940021236 19/Y/274255 92 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 

P0823600
B 

Estudi d’actuacions de 
rehabilitació habitatges 

municipals 
1940026365 19/Y/274266 72 

 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
PMT 

Codi XGL Puntuació 

Ajuntament 
d’Artés 

P0801000
A 

Provisió d’Habitatge 
assequible i de qualitat – 

Estratègies sectorials 
d’habitatge 

1940027312 19/Y/274245 96 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100
F 

Mobilització d’habitatges 
buits 

1940001090 19/Y/274246 90 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200
A 

Definició de la 
metodologia del Pla 

Director Comunitari de 
Sant Ildefons 

1940016967 19/Y/274247 88 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600
A 

Redacció de plecs per un 
concurs per la promoció 

d’habitatges a Can 
Rovira 

1940027742 19/Y/274248 84 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100
A 

Estratègies per a la 
detecció, mobilització i 
intervenció d’habitatges 

desocupats 

1940009039 19/Y/274249 83 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
de Castellet 

P0826200
H 

Estratègies per a la 
mobilització i intervenció 
d’habitatges desocupats 

de grans tenidors 

1940028917 19/Y/274250 82 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 

P0831000
E 

Estudi per a la gestió 
d’habitatges públics 

1940029965 19/Y/274251 80 

 
Segon. ESTABLIR per als recursos sense cofinançament, que el recurs s’ha 
d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el termini de quinze dies, comptat a 
partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta expressament la renúncia. Tot 
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i això justificat perquè l’ens ja coneix el contingut de l’actuació. L’acceptació comporta 
la conformitat amb tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució.  
 
Tercer. ESTABLIR que per als recursos amb cofinançament, per a l’efectivitat de la 
concessió, cal que l’ens destinatari, en el termini màxim d’un mes comptat a partir de 
la recepció de la notificació, manifesti expressament a la Diputació de Barcelona 
l’acceptació del recurs L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució. Transcorregut el termini d’acceptació, 
s’ha de requerir la presentació de l’acceptació pendent. A aquest efecte, l’ens 
destinatari disposa de deu dies a partir de l’endemà de rebre la notificació electrònica 
per a presentar-la. Transcorregut el termini de requeriment sense que l’ens hagi 
presentat l’acceptació ni subsanat els defectes requerits, s’ha d’entendre que ha 
renunciat tàcitament al recurs i s’ha de tramitar l’aprovació de la corresponent 
renúncia. 
  
Quart. 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. 
 

Per a assistències que es fan amb recursos interns: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 
termini de 15 mesos comptats des de la data d’aquesta resolució.  

 
Per a assistències que es fan amb recursos externs: 

 La Diputació lliurarà els treballs a l’ens destinatari, amb caràcter definitiu, en el 
termini de 3 mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de 
l’adjudicatari.  

 
2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
3. 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. 

 
4. Suspensió del termini d’execució de l’assistència. No es tindran en compte en el 

còmput del termini d’execució de l’assistència els períodes següents: 

 El que transcorri entre el requeriment de dades necessàries per al 
desenvolupament del treball i la seva aportació. 

 El que transcorri entre la data en què la GSHUA requereixi l’ens destinatari 
perquè efectuï un tràmit necessari per al desenvolupament dels treballs i el 
moment en què l’ens comuniqui a la GSHUA que el tràmit s’ha dut a terme. 
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 El que transcorri entre el requeriment a l’ens destinatari perquè emeti un 
informe i la data en què la GSHUA el rebi. 

 El que transcorri durant la revisió del treball en qualsevol de les seves fases per 
part de l’ens en què la GSHUA el rebi. 
La suspensió no podrà ser superior a sis mesos i es comunicarà a l’ens 
destinatari. 
 

5. Revocació per causes imputables a l’ens destinatari: 
En el supòsit que el desenvolupament o la tramitació dels treballs objecte de 
l’assistència pateixin un retard acumulat superior a dos mesos per causes 
imputables a l’ens destinatari (com ara per retard en el lliurament de la 
documentació requerida, per retard o manca de posicionament de l’ens, per retard 
o per la no emissió dels informes requerits, per incompliment dels compromisos 
establerts, etc.), la GSHUA advertirà l’ens destinatari d’aquesta circumstància i, si 
persisteixen els endarreriments esmentats 15 dies més comptadors des de 
l’endemà de l’advertiment corresponent, la GSHUA quedarà habilitada per 
procedir a la revocació del recurs. 

 
Cinquè. ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:  
 
1. Els ens destinataris que es relacionen a l’epígraf primer del present acord, han 

d’aportar l’import corresponent al percentatge de finançament que li resulti 
d’aplicació, en funció del número d’habitants del municipi i amb les condicions de 
concertació establertes al Catàleg, de conformitat amb l’import d’adjudicació que 
es correspon al percentatge assumit per l’ens. 

2. La Diputació finançarà inicialment la totalitat de la despesa. Un cop finalitzada 
l’actuació, la Diputació notificarà a l’ens l’aportació que ha de realitzar, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, 
en el termini d’un mes. 

3. En el cas que el cost final del projecte tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ha d’ajustar d’acord amb els percentatges 
que figuren en el present decret. 

4. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al 
percentatge de finançament assumit, s’ha de procedir a compensar l’import no 
ingressat amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals”. 

 
Sisè. RETENIR crèdit per un import total de cinquanta-quatre mil quatre-cents 
cinquanta euros (54.450,00 €) que s’imputarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50300/15100/22781 del pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè. ESTABLIR que l’import definitiu del recurs vindrà determinat per l’import de 
l’adjudicació de la contractació que hi té associada. 
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Vuitè. ESTABLIR que si el cost de la contractació derivada d’aquest ajut és inferior a 
l’aportació estimada, aquesta es reduirà automàticament i de forma proporcional al 
menor cost de l’adjudicació. 
 
Novè. ESTABLIR que les condicions de l’execució dels recursos seran les que es 
determinen a continuació: 
 

 Definició i abast dels treballs  
 
El contingut i abast de les actuacions estimades són els que s’indiquen a la fitxa de cada 
recurs del Catàleg de Serveis 2019, segons el seu codi de referència: 

 
a) Estratègies sectorials d’habitatge 

 
Suport a la realització de treballs de caràcter estratègic adreçats a desenvolupar àmbits 
sectorials específics de forma prèvia a l'estudi i implementació d'una actuació específica 
orientats a l'ampliació de l'oferta d'habitatge assequible. Els treballs tindran per objecte 
l'anàlisi, diagnosi i proposta d'alternatives per a facilitar la presa de decisions. Els estudis 
han de respondre preferentment a alguns del següents àmbits sectorials: 
 

 Estratègies per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats i situacions 
anòmales 

 Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic d'habitatges 

 Estratègies per a la promoció d'habitatges 

 Estratègies per a gestió d'habitatges 
 

Codi recurs del Catàleg de Serveis: 19092 
 

b) Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
 
Suport a la realització de treballs de caràcter propositiu adreçats a definir i desenvolupar 
estudis de viabilitat des d'una perspectiva arquitectònica, urbanística, jurídica i econòmica. 
Les propostes presentades hauran de respondre a alguns dels següents epígrafs:  

 

 Estudis de viabilitat de rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 

 Estudis de viabilitat de masoveria urbana 

 Estudis de viabilitat de cooperatives en cessió d'ús en solars municipals 

 Estudis de viabilitat d'obra nova en solars municipals. 
 

Codi de recurs del Catàleg de Serveis: 19097 
 

 Compromisos de les parts  
 
Per als dos recursos esmentats, es preveuen els següents compromisos: 
 
Per part de la Diputació de Barcelona 
1. Assumir el desenvolupament del conjunt de treballs que configuren l’assistència, la seva 

gestió, supervisió i coordinació, així com la seva contractació i pagament, si s’escau. 
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2. Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment dels 
treballs.  

3. Aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs. 
4. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball, si s’escau, en 

els terminis establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 
5. Assessorar a l’ens local sobre les limitacions ús i tractament derivades de la normativa 

de protecció de dades. 
6. Realitzar (prèvia autorització per part de l'Ajuntament) les gestions per a obtenir dades 

que gestiona la pròpia Corporació.  
 

Per part de l’ens local:  
1. Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el 

seguiment dels treballs.  
2. Aportar la informació pròpia prèvia requerida, i aquella altra que es pugui requerir en el 

decurs dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es  
concreti en cada cas.  

3. Realitzar en nom propi les gestions amb tercers organismes (empreses 
subministradores, Agència de l’Habitatge, etc.) per a l’obtenció de dades que siguin 
requerides pel desenvolupament dels treballs. 

4. Autoritzar formalment a la GSHUA per a sol·licitar dades gestionades des de Diputació 
de Barcelona i els seus organismes autònoms.  

5. Aportar el posicionament tècnic i polític de l’ens destinatari en relació als continguts del 
treball. 

6. Realitzar tasques de comprovació i validació de dades quan sigui necessari pel 
desenvolupament dels treballs.  

7. Garantir la participació de l’Ajuntament - per mitjà de personal amb perfil tècnic i 
responsabilitats adequats - en les reunions de seguiment, sessions de treball i sessions 
formatives i de capacitació específiques de l’assistència. 

8. Informar els treballs lliurats corresponents a les diferents fases de treball en els terminis 
establerts i, amb caràcter general, en un termini màxim de 15 dies. 

9. Assumir la responsabilitat que es pugui derivar en relació a la utilització de les dades 
amb algun grau de protecció.  

10. Acceptar la difusió pública, per part de la Diputació de Barcelona, del lliurament dels 
treballs inclosos en l’assistència, llevat que l’ens destinatari manifesti explícitament la 
seva oposició a l’esmentada difusió.     

 

 Contingut específic de l’actuació 
 
En el cas de contractació per contracte menor, es notificarà oportunament a l’ens destinatari 
de les característiques de la contractació en el moment de la seva adjudicació. 
En el cas d’actuacions desenvolupades amb mitjans propis, el centre gestor informarà  l’ens 
destinatari del contingut específic de l’actuació de forma prèvia a l’inici dels treballs.  
 
Protecció de dades de caràcter personal 
 
D’acord amb el que disposa el “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades” es comunica que la informació 
general relativa a l’article 28 a l’encarregat del tractament i al contracte de protecció de les 
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dades que es derivin del contingut del present contracte, es troba a disposició de 
l’Ajuntament en l’enllaç següent: https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-
proteccio-de-dades. 
 
Així mateix, la clàusula específica que estableix les obligacions i deures en relació al 
tractament de les dades per aquest contracte estarà accessible en el moment de la 
publicació dels Plecs de clàusules administratives al Perfil del Contractant de la 
Seu Electrónica de la Diputació de Barcelona a través de l’enllaç següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=&idCap=11202843&ambit=5& 

 
Desè. AUTORITZAR l’assignació de recursos humans i materials que el centre gestor 
estimi oportuns per satisfer adequadament la sol·licitud de l’ens que es concreten en: 
 

 Dedicació parcial de 2 advocades, 2 arquitectes, 1 geògraf i 1 tècnica assessora 
d’anàlisi econòmic, en el cas del recurs ‘Estratègies sectorials d’habitatge’. 

 

 Dedicació parcial d’1 advocada, 1 arquitecta i 1 tècnica assessora d’anàlisi 
econòmic en el cas del recurs ‘Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació’. 

 
Onzè. DESESTIMAR les següents sol·licituds per menor valoració i manca de 
recursos, respecte dels recursos tècnics que es detallen a continuació: 
 

Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.  

Ens  NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament d’Olèrdola P0814400H 
Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació 

1940028577 70 

Ajuntament de Les 
Cabanyes 

P0802700E 
Promoció d’habitatges amb 
protecció oficial 

1940024929 67 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 
Promoció Habitatges de 
Protecció Oficial 

1940028652 67 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 
Programa de mobilització 
d’habitatges buits 

1940013644 63 

Ajuntament de Manresa P0811200E 
Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació 

1940029765 61 

Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 

Estudi de viabilitat d’una 
cooperativa en cessió d’ús 
en un solar municipal al c. 
Indústria 

1940029787 60 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Nous habitatges protegits a 
Vallirana 

1940028249 57 

Ajuntament d’Òrrius P0815200A 

Estudi de viabilitat de 
rehabilitació edifici 
d’habitatges a Can Mestres 
i posterior gestió social 

1940003988 57 

https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://www.diba.cat/web/hua/clausula-general-tractament-proteccio-de-dades
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=11202843&ambit=5&
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Recurs: Estudis d’actuacions d’habitatge i rehabilitació 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos.  

Ens  NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Ullastrell P0829000I 

Redacció del projecte per la 
rehabilitació d’habitatges a 
l’edifici municipal del 
Progrés 

1940029850 54 

Ajuntament de Calders P0803400A 
Estudis d’actuacions 
d’habitatge 

1940029151 53 

Ajuntament de 
Esparreguera 

P0807500D 
Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació 

1940029924 52 

Ajuntament de St. 
Salvador de Guardiola 

P0809700H 
Estudi de viabilitat de 
rehabilitació d’habitatges 

1940014140 51 

Ajuntament de Castellví 
de la Marca 

P0806400H 

Estudi de viabilitat del solar 
urbà municipal situat 
Rambla Llibertat de La 
Múnia 

1940005606 48 

Ajuntament de Pla del 
Penedès 

P0816300H 
Estudi rehabilitació Cal 
Tòful 

1940021209 38 

 

Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 
Estratègies per posar els 
habitatges buits a lloguer 

1940020898 77 

Ajuntament de Fonollosa P0808300H 
Estratègies sectorials 
d'habitatge al municipi de 
Fonollosa 

1940029837 76 

Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 

P0821300A 
Mobilització habitatges 
buits per al foment del 
lloguer assequible 

1940029696 76 

Ajuntament de Vallirana P0829600F 
Mobilització d'habitatges 
desocupats 

1940027718 73 

Ajuntament de Torrelavit P0828700E 
Anàlisi i estudi d'habitatges 
desocupats 

1940004248 72 

Ajuntament de 
Montornès del Vallès 

P0813500F 
Estratègies per a la 
mobilització i intervenció en 
habitatges desocupats 

1940030059 70 

Ajuntament d'Òdena P0814200B 
Estratègia  per a la 
mobilització i intervenció en 
habitatges desocupats 

1940009329 70 

Ajuntament de Pineda 
de Mar 

P0816200J 
Estudi habitatges buits 
Pineda Centre 

1940009272 67 

Ajuntament de Vic P0829900J 
Estratègies per mobilitzar i 
gestionar habitatges 

1940029351 66 

Ajuntament de Perafita P0815900F 
Estratègies sectorials 
d'habitatge 

1940013400 65 
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Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
Motivació: Sol·licituds desestimades per menor valoració i manca de recursos. 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

Registre 
PMT 

Puntuació 

Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 
Diagnosi habitatges 
desocupats a l'Esquirol 

1940013333 65 

Ajuntament de Tordera P0828400B 

Estratègies per a la 
mobilització i optimització 
d'habitatges municipals o 
cedits a Tordera 

1940009975 64 

Ajuntament de Gallifa P0808600A 
Activació de la construcció 
residencial a Gallifa 

1940029617 55 

Mancomunitat de la Vall 
del Tenes 

P5809508D 

Creació de l'oficina 
d'habitatge de la 
Mancomunitat de la Vall del 
Tenes 

1940027184 52 

 
Dotzè. DECLARAR el desistiment de les següents sol·licituds i procedir, en 
conseqüència al seu arxiu: 
 
Recurs: Estratègies sectorials d’habitatge 
 

Ens NIF Actuació 
Núm. registre 

PMT 
Tipus de 

desistiment 

Ajuntament 
de Navàs 

P0814000F 
Oficina Local d'Habitatge 

amb la creació d'una Borsa 
Municipal d'Habitatge 

1940021228 Exprés 

 
Tretzè. 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. 
 
Catorzè. 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.” 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
inicialment quatre subvencions, atorgades en el marc de la convocatòria de 
subvencions  destinades als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
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naturals que gestiona la Diputació, per no justificar l’activitat subvencionada 
dins la data de termini (exp. núm. 2017/0010736).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, 
Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 18 
de desembre de 2017, va aprovar la convocatòria 201820175120009353 i les seves 
bases d’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments pedagògics 
existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació. 
 
Atès que posteriorment la Junta de Govern, en sessió de data 19 de juliol de 2018, va 
aprovar la relació d’ajuts de la convocatòria de subvencions, a proposta de l’òrgan 
col·legiat. 
 
Atès que d’acord amb la base 19 de les bases de la convocatòria, la subvenció s’havia 
de justificar abans del 30 de novembre de 2018. 
 
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions relacionades a continuació, les quals no han presentat, a data 
d’avui, la justificació de les actuacions realitzades: 
 

Escola                                                NIF                              Import 

Can Salvi                                            Q0801497I                  190,40 € 

Can Salvi                                            Q0801497I                  190,40 € 

Ensenyament del Garraf SCCL          F08676512                  252,00 € 

Ensenyament del Garraf SCCL          F08676512                  518,00 € 

 
Atès que d’acord amb l’article 38.5 de 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), les escoles relacionades beneficiaries de les subvencions van 
ser requerides per tal que presentessin la documentació justificativa en el termini 
improrrogables de 15 dies. 
 
Atès que transcorregut aquest període sense presentar la documentació justificativa 
cal procedir a revocar les subvencions atorgades. 
 
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). 
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En virtut de tot això, la gerent de Serveis d’Espais Naturals, proposa al President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva aprovació, a la 
Junta de Govern, els següents: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Revocar inicialment les subvencions que es relacionen, atorgades en la 
convocatòria 201820175120009353, destinades als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació especial, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de la 
xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació, per no justificar l’activitat 
subvencionada dins la data de termini: 
 

Escola                                                NIF                              Import 

Can Salvi                                            Q0801497I                  190,40 € 

Can Salvi                                            Q0801497I                  190,40 € 

Ensenyament del Garraf SCCL          F08676512                  252,00 € 

Ensenyament del Garraf SCCL          F08676512                  518,00 € 

 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als interessats per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 48.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva.   
 

Tercer.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i als 
efectes escaients.”  
 

68.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el 
Patronat del Museu de Granollers (MGr), per a col·laborar en l’execució del Pla 
Estratègic de Seguiment i Recerca per a la conservació del medi natural a la 
Xarxa de Parcs Naturals, per un import de 320.000 €, quantitat distribuïda en els 
quatre anys de vigència del conveni (exp. núm. 2019/0007297).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident primer i president delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets  
 

1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera 
directa, bé per la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, 
que reben el nom de Xarxa de Parcs Naturals. 

 
2. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals (en endavant, 
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XPN) d’acord amb les determinacions dels Plans especials de protecció, amb 
l’objectiu bàsic de conservar els valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i 
fauna i el paisatge d’aquests espais protegits, de manera compatible amb el foment 
del desenvolupament local i l’ús social. 

 
3. Una de les línies d'actuació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona és l'impuls i foment de la 
recerca científica, com a eina per a aconseguir el coneixement de l’estat i l’evolució 
del medi natural i, en conseqüència, per a avaluar el grau de compliment dels 
objectius de gestió. A tal efecte desenvolupa diversos programes pel seguiment i 
protecció dels hàbitats d’interès natural, en el marc del Pla Estratègic de Seguiment i 
Recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona per al període 2015-2024 (en endavant, PESR). Aquesta 
línia d’actuació no seria possible dur-la a terme si no es fes pensant amb el territori, i 
és per això que la Diputació de Barcelona requereix de la participació, la implicació i 
corresponsabilització dels ajuntaments, de les entitats dependents d’aquests i 
d’altres agents locals, tant públics com privats, d’acord amb el model en xarxa 
d’aquesta Corporació, per tal de tirar endavant les seves actuacions com 
administració gestora d’un conjunt d’espais protegits que reben el nom de Xarxa de 
Parcs Naturals.  

 
4. L’Ajuntament de Granollers, d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 249 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, i els articles 199 al 210 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
té la potestat de crear organismes autònoms. 

 
5. El Patronat del Museu de Granollers, com a organisme autònom de l’Ajuntament 

de Granollers, presenta més efectivitat alhora d’executar les competències 
específiques que li han estat delegades per l’Ajuntament. És una institució, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, de l’Ajuntament de Granollers. Rep el nom 
de “Museu de Granollers” (en endavant MGr), i disposa d’una extensió dedicada a 
les Ciències Naturals.  

 
Segons l’article 5 dels seus estatuts, el MGr és una institució sense finalitat  
lucrativa, al servei de la societat i del seu desenvolupament i encarregada de les 
recerques i difusió del coneixement. Igualment vol ser una plataforma que 
garanteixi la participació científica dels ciutadans. L’objecte del present conveni 
coincideix amb la finalitat i objectius d’aquest organisme autònom municipal, 
potenciant la recerca i la participació científica.  

 
En aquest sentit el MGr ha aconseguit crear un grup de recerca experimentat i de 
renom sobre la millora del coneixement de la biodiversitat i els bioindicadors a 
Catalunya sobre els grups faunístics que en són experts. Atesa la seva xarxa de 
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seguiment, preparació professional, currículum científic i experiència; són els únics 
executors possibles de la part del pla de seguiment i recerca per a la conservació 
dels espais naturals de la Diputació de Barcelona que inclou aquest conveni. De 
fet, el MGr participa de nombrosos convenis de col·laboració amb institucions 
públiques i privades, que tenen com a objectiu crear una xarxa ciutadana per 
aportar dades científiques amb la finalitat de millorar la conservació de la natura.  

 
6. L’equip d’investigadors del MGr és pioner en els programes de seguiment a llarg 

termini i expert en l’explotació i anàlisi de dades mediambientals orientades a la 
conservació i gestió d’hàbitats naturals.  

 
7. El MGr ha treballat, ininterrompudament des de la dècada dels anys noranta, en 

programes de seguiment del patrimoni natural de la XPN, amb resultats aplicables 
a la gestió per a la conservació de nombrosos grups faunístics com per exemple 
els amfibis, els quiròpters, els micromamífers i els lepidòpters, entre d’altres. 

 
8. El MGr ha demostrat, en els projectes liderats d’àmbit regional i europeu, la seva 

capacitat de coordinar institucions i equips d’investigació, en l’àmbit de la 
investigació, el seguiment i la divulgació; per exemple, amb els ropalòcers i els 
micromamífers, entre d’altres. Des de l’any 2012 ha format part de projectes 
estatals del “Ministerio de Ciencia e Innovación” dins el “Programa estatal de 
fomento de la investigación científica y técnica de excelencia”. Igualment des de 
l’any 2014 ha estat considerat Grup de Recerca pre-consolidat especialitzat en 
biodiversitat i bioindicadors per part de la Generalitat de Catalunya. L’any 2018 va 
ser seleccionat per participar a la de la xarxa europea “CLIMBATS” on el museu 
és únic membre representant de l’estat del COST Action European Cooperation in 
Science & Technology (2019-2021). Per altra banda, una selecció de les dades 
obtingudes al projecte s’incorporaran a bases de dades públiques i d’abast 
internacional com és el Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

 
9. La Diputació de Barcelona, com a òrgan gestor de la XPN, té l’obligació de donar 

compliment a les lleis i normatives mediambientals d’àmbit europeu (Directives 
92/43/CEE, 97/62/C i 2009/147/CE, Reglament UE 1143/2014), estatal (RD 
1193/1998, Llei 42/2007, 33/2015 i 7/2018, RD 630/2013), autonòmica (Llei 12/85, 
DL 2/2008 i Acord GOV/150/2014) i als respectius Plans Especials de protecció 
dels diferents Espais Naturals de la XPN. L’Estratègia de Conservació dels espais 
que pertanyen a XPN té com a funció establir les estratègies i actuacions 
destinades a preservar i millorar l’estat dels sistemes naturals, a partir del 
coneixement i l’anàlisi del seu estat actual. En aquest sentit, el PESR, que 
emmarca el Pla de Seguiment i Recerca de cada parc, estableix que cal vincular-
se a xarxes de seguiment global, i cal coordinar investigacions que siguin 
d’aplicació a la gestió, amb la finalitat de d’orientar, de manera objectiva i eficient, 
la gestió de la XPN per millorar l’estat de conservació del patrimoni natural. 
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10. El MGr disposa d’informació de gran rellevància sobre els sistemes naturals de la 
província de Barcelona, a més d’una llarga experiència en l’anàlisi d’aquest tipus 
d’informació.  

 
11. En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el Patronat Museu de Granollers, 
comparteixen l’interès per desenvolupar els estudis científics i les tecnologies 
d’anàlisi de la informació del medi natural. Les dos institucions coincideixen en la 
necessitat d’utilitzar aquests coneixements en la bona gestió del patrimoni natural 
de la Província de Barcelona, i en especial en els seus espais naturals protegits. 

 
12. En base als objectius coincidents de les dues entitats, en data 16 de juny de 2015, 

es va signar un conveni de col·laboració que tenia per objectiu contribuir a 
l’execució d’una part notable del PESR de la XPN, conveni que tenia vigència fins 
el desembre del 2018. Amb el present conveni de col·laboració el que es pretén 
és dur a terme actuacions de seguiment de les poblacions faunístiques, 
establiment d’indicadors, investigació aplicada a la gestió i divulgació dels valors 
faunístics i dels coneixements que se’n derivin.  

 
13. La col·laboració de la Diputació de Barcelona amb el MGr contribuirà al 

desenvolupament de diverses línies estratègiques de la conservació del patrimoni 
natural de la XPN. El fet de disposar d’un grau de coneixement més elevat sobre 
la biodiversitat faunística i sobre l’estat de les poblacions de determinades 
espècies d’alt interès de conservació i protegides per la legislació ambiental, es 
traduirà en una millora del seu estat de conservació. D’aquest coneixement es 
derivaran actuacions de gestió concretes que serviran per reduir les amenaces 
detectades o per afavorir, si és possible, les variables ambientals de les que 
depenen. Tot aquest coneixement també contribuirà a implicar al col·lectiu 
d’investigadors i naturalistes del territori, perquè la informació obtinguda en el 
àmbit del present conveni estarà a disposició tant pels tècnics de la Diputació de 
Barcelona i del MGr, com de la recerca internacional gràcies a la transferència de 
dades a bases de dades d’abast internacional com és el GBIF. 

 
La importància de formar part d’una xarxa de seguiment més àmplia que la pròpia 
XPN, de les quals els investigadors del MGr són els promotors i coordinadors, 
com és el cas de “Catalan Butterfly Montioring Scheme (CBMS)”, o el “Seguiment 
dels Petits Mamífers Comuns d’Espanya (SEMICE)”, rau en que això és clau per a 
poder diferenciar els fenòmens d’àmbits més local de les dinàmiques regionals, i 
per tant, poder relacionar amb més certesa la causalitat de les tendències 
observades, en especial tenint present els actuals efectes del canvi global i 
climàtic, que afecta de manera molt especial a totes les especies autòctones dels 
ambients mediterranis.  

 
En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el Patronat Museu de Granollers 
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comparteixen objectius i interessos comuns per desenvolupar els estudis científics i les 
tecnologies d’anàlisi de la informació del medi natural. Les dos institucions 
coincideixen en la necessitat d’utilitzar aquests coneixements en la bona gestió del 
patrimoni natural de la Província de Barcelona, i en especial en els seus espais 
naturals protegits, i per tant, manifesten la seva voluntat de desenvolupar un marc de 
col·laboració conjunt. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 31, 36.1,b) i 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen 
com a principi d’actuació de les administracions públiques la cooperació, la 
col·laboració i l’assistència recíproques per al millor compliment de les seves funcions, 
els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que regulen els convenis de 
cooperació i col·laboració entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïbles, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 
47 a 53, que regulen els convenis, i 140, que regula els principis de les relacions 
interadministratives, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, així com els articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regulen els 
convenis de col·laboració. 
 
Vist l’apartat 3.4,j.3) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i el Patronat del Museu de Granollers (MGr), per la col·laboració en 
l’execució del Pla Estratègic de Seguiment i Recerca, per a la conservació del medi 
natural a la Xarxa de Parcs Naturals, d’acord amb la minuta de conveni que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS (MGr), PER LA COL·LABORACIÓ EN 
L’EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SEGUIMENT I RECERCA PER A LA 
CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS 
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I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat 
d’acord amb la Refosa núm. 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 
2018), assistit pel secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17.07.2018). 
 
PATRONAT MUSEU DE GRANOLLERS (NIF P-58.09506-H), representat pel President, el 
Sr. Josep Mayoral i Antigas, segons nomenament del dia 13 de juny de 2015 i fent ús de les 
atribucions que li atorga l’article 18 dels estatuts de l’entitat, que confereix la representació 
legal al president per a la subscripció de convenis i contractes d’investigació per part del 
PATRONAT DEL MUSEU DE GRANOLLERS. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió, bé de manera directa, bé per 
la seva participació en consorcis, d’un conjunt d’espais protegits, que reben el nom de 
Xarxa de Parcs Naturals. 

 
2. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea 

de Territori i Sostenibilitat, gestiona la Xarxa de Parcs Naturals (en endavant, XPN) 
d’acord amb les determinacions dels Plans especials de protecció, amb l’objectiu bàsic de 
conservar els valors naturals, els hàbitats, les espècies de flora i fauna i el paisatge 
d’aquests espais protegits, de manera compatible amb el foment del desenvolupament 
local i l’ús social. 

 

3. Una de les línies d'actuació de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona és l'impuls i foment de la recerca 
científica, com a eina per a aconseguir el coneixement de l’estat i l’evolució del medi 
natural i, en conseqüència, per a avaluar el grau de compliment dels objectius de gestió. A 
tal efecte desenvolupa diversos programes pel seguiment i protecció dels hàbitats 
d’interès natural, en el marc del Pla Estratègic de Seguiment i Recerca per a la 
conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 
per al període 2015-2024 (en endavant, PESR). Aquesta línia d’actuació no seria possible 
dur-la a terme si no es fes pensant amb el territori, i és per això que la Diputació de 
Barcelona requereix de la participació, la implicació i corresponsabilització dels 
ajuntaments, de les entitats dependents d’aquests i d’altres agents locals, tant públics com 
privats, d’acord amb el model en xarxa d’aquesta Corporació, per tal de tirar endavant les 
seves actuacions com administració gestora d’un conjunt d’espais protegits que reben el 
nom de Xarxa de Parcs Naturals.   

 
4. L’Ajuntament de Granollers, d’acord amb l’article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 249 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
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Catalunya, i els articles 199 al 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, té la potestat de 
crear organismes autònoms. 

 

5. El Patronat del Museu de Granollers, com a organisme autònom de l’Ajuntament de 
Granollers, presenta més efectivitat alhora d’executar les competències específiques 
que li han estat delegades per l’Ajuntament. És una institució, amb personalitat jurídica i 
patrimoni propis, de l’Ajuntament de Granollers. Rep el nom de “Museu de Granollers” 
(en endavant MGr) i disposa d’una extensió dedicada a les Ciències Naturals.  
 
Segons l’article 5 dels seus estatuts, el MGr és una institució sense finalitat  lucrativa, al 
servei de la societat i del seu desenvolupament i encarregada de les recerques i difusió 
del coneixement. Igualment vol ser una plataforma que garanteixi la participació 
científica dels ciutadans. L’objecte del present conveni coincideix amb la finalitat i 
objectius d’aquest organisme autònom municipal, potenciant la recerca i la participació 
científica.  
 
En aquest sentit el MGr ha aconseguit crear un grup de recerca experimentat i de 
renom sobre la millora del coneixement de la biodiversitat i els bioindicadors a 
Catalunya sobre els grups faunístics que en són experts. Atesa la seva xarxa de 
seguiment, preparació professional, currículum científic i experiència; són els únics 
executors possibles de la part del pla de seguiment i recerca per a la conservació dels 
espais naturals de la Diputació de Barcelona que inclou aquest conveni. De fet, el MGr 
participa de nombrosos convenis de col·laboració amb institucions públiques i privades, 
que tenen com a objectiu crear una xarxa ciutadana per aportar dades científiques amb 
la finalitat de millorar la conservació de la natura.  
 

6. L’equip d’investigadors del MGr és pioner en els programes de seguiment a llarg termini 
i expert en l’explotació i anàlisi de dades mediambientals orientades a la conservació i 
gestió d’hàbitats naturals.  

 
7. El MGr ha treballat, ininterrompudament des de la dècada dels anys noranta, en 

programes de seguiment del patrimoni natural de la XPN, amb resultats aplicables a la 
gestió per a la conservació de nombrosos grups faunístics com per exemple els 
amfibis, els quiròpters, els micromamífers i els lepidòpters, entre d’altres. 

 
8. El MGr ha demostrat, en els projectes liderats d’àmbit regional i europeu, la seva 

capacitat de coordinar institucions i equips d’investigació, en l’àmbit de la investigació, 
el seguiment i la divulgació; per exemple, amb els ropalòcers i els micromamífers, entre 
d’altres. Des de l’any 2012 ha format part de projectes estatals del “Ministerio de 
Ciencia e Innovación” dins el “Programa estatal de fomento de la investigación 
científica y técnica de excelencia”. Igualment des de l’any 2014 ha estat considerat 
Grup de Recerca pre-consolidat especialitzat en biodiversitat i bioindicadors per part de 
la Generalitat de Catalunya. L’any 2018 va ser seleccionat per participar a la de la 
xarxa europea “CLIMBATS” on el museu és únic membre representant de l’estat del 
COST Action European Cooperation in Science & Technology (2019-2021). Per altra 
banda, una selecció de les dades obtingudes al projecte s’incorporaran a bases de 
dades públiques i d’abast internacional com és el Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF). 
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9. La Diputació de Barcelona, com a òrgan gestor de la XPN, té l’obligació de donar 
compliment a les lleis i normatives mediambientals d’àmbit europeu (Directives 
92/43/CEE, 97/62/C i 2009/147/CE, Reglament UE 1143/2014), estatal (RD 1193/1998, 
Llei 42/2007, 33/2015 i 7/2018, RD 630/2013), autonòmica (Llei 12/85, DL 2/2008 i 
Acord GOV/150/2014) i als respectius Plans Especials de protecció dels diferents 
Espais Naturals de la XPN. L’Estratègia de Conservació dels espais que pertanyen a 
XPN té com a funció establir les estratègies i actuacions destinades a preservar i 
millorar l’estat dels sistemes naturals, a partir del coneixement i l’anàlisi del seu estat 
actual. En aquest sentit, el PESR, que emmarca el Pla de Seguiment i Recerca de cada 
parc, estableix que cal vincular-se a xarxes de seguiment global, i cal coordinar 
investigacions que siguin d’aplicació a la gestió, amb la finalitat de d’orientar, de 
manera objectiva i eficient, la gestió de la XPN per millorar l’estat de conservació del 
patrimoni natural. 

 

10. El MGr disposa d’informació de gran rellevància sobre els sistemes naturals de la 
província de Barcelona, a més d’una llarga experiència en l’anàlisi d’aquest tipus 
d’informació.  

 

11. En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el Patronat Museu de Granollers, 
comparteixen l’interès per desenvolupar els estudis científics i les tecnologies d’anàlisi 
de la informació del medi natural. Les dos institucions coincideixen en la necessitat 
d’utilitzar aquests coneixements en la bona gestió del patrimoni natural de la Província 
de Barcelona, i en especial en els seus espais naturals protegits. 

 

12. En base als objectius coincidents de les dues entitats, en data 16 de juny de 2015, es 
va signar un conveni de col·laboració que tenia per objectiu contribuir a l’execució d’una 
part notable del PESR de la XPN, conveni que tenia vigència fins el desembre del 
2018. Amb el present conveni de col·laboració el que es pretén és dur a terme 
actuacions de seguiment de les poblacions faunístiques, establiment d’indicadors, 
investigació aplicada a la gestió i divulgació dels valors faunístics i dels coneixements 
que se’n derivin.  

 

13. La col·laboració de la Diputació de Barcelona amb el MGr contribuirà al 
desenvolupament de diverses línies estratègiques de la conservació del patrimoni 
natural de la XPN. El fet de disposar d’un grau de coneixement més elevat sobre la 
biodiversitat faunística i sobre l’estat de les poblacions de determinades espècies d’alt 
interès de conservació i protegides per la legislació ambiental, es traduirà en una 
millora del seu estat de conservació. D’aquest coneixement es derivaran actuacions de 
gestió concretes que serviran per reduir les amenaces detectades o per afavorir, si és 
possible, les variables ambientals de les que depenen. Tot aquest coneixement també 
contribuirà a implicar al col·lectiu d’investigadors i naturalistes del territori, perquè la 
informació obtinguda en l’àmbit del present conveni estarà a disposició tant pels tècnics 
de la Diputació de Barcelona i del MGr, com de la recerca internacional gràcies a la 
transferència de dades a bases de dades d’abast internacional com és el GBIF. 

 

La importància de formar part d’una xarxa de seguiment més àmplia que la pròpia XPN, 
de les quals els investigadors del MGr són els promotors i coordinadors, com és el cas 
de “Catalan Butterfly Montioring Scheme (CBMS)”, o el “Seguiment dels Petits 
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Mamífers Comuns d’Espanya (SEMICE)”, rau en que això és clau per a poder 
diferenciar els fenòmens d’àmbits més local de les dinàmiques regionals, i per tant, 
poder relacionar amb més certesa la causalitat de les tendències observades, en 
especial tenint present els actuals efectes del canvi global i climàtic, que afecta de 
manera molt especial a totes les especies autòctones dels ambients mediterranis.  
 

En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i el MGr comparteixen objectius i interessos 
en relació a reforçar la col·laboració amb el seguiment i recerca de la biodiversitat 
faunística i en especial de les espècies d’interès de conservació de la Província de 
Barcelona, i poder així aplicar la informació resultant a la Xarxa de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, i per tant, manifesten la seva voluntat de desenvolupar un 
marc de col·laboració conjunt. 

 

14. La consecució d’aquest conveni, d’acord amb els articles del 47 al 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, l’article 6 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb la base 34 de les bases 
d’execució del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019, permetrà 
millorar l’eficiència de la gestió pública, tot facilitant la utilització conjunta de mitjans i 
serveis públics, contribuint a l’exercici d’activitats d’utilitat pública i, tanmateix, complint 
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

15. La present minuta de conveni va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària, de data xxxxxx. 

 

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

En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats del Patronat Municipal de 
Granollers són plenament coincidents amb els objectius de la Gerència de Serveis 
d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les 
parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en 
l’execució d’una part del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del 
medi natural de la XPN, especificada en el pacte primer del present conveni. 
 

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte del conveni 
 

L'objecte del present conveni és l’establiment del marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Patronat Museu de Granollers, per dur a terme l’execució d’una part del Pla 
Estratègic de Seguiment i Recerca (PESR) per a la conservació del medi natural a la Xarxa de 
Parcs Naturals (XPN), i més específicament, les accions de seguiment de les poblacions 
faunístiques, l’establiment d’indicadors de gestió de determinats grups faunístics, la 
investigació aplicada a la gestió i la divulgació dels valors faunístics que es faci a la Xarxa 
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de Parcs Naturals. La finalitat del PESR i el seu desenvolupament en l’execució de projectes 
i activitats vinculades amb la conservació de la fauna silvestre autòctona està explícitament 
inclòs en l’àmbit de competències i interessos propis de les dues parts signants, així com de 
la consecució de finalitats d’interès comú.  
 
El PESR es planteja múltiples objectius que es despleguen en diversos programes i línies 
d’acció. El present conveni té per objectiu contribuir a l’execució d’una part notable d’aquest 
pla de la XPN. Les contribucions del conveni concretes previstes s’han agrupat pels 
programes del PESR en els que s’emmarquen. Així mateix, s’indica el subprograma a la que 
estan vinculades i s’apunten els objectius associats (només els principals, car algunes 
accions satisfan múltiples objectius). 
 
Segon. Objectius i descripció de les actuacions 
 
El Pla estratègic de seguiment i recerca de la XPN contempla diverses línies d’acció dels 
programes: 1- Recerca, 2- Seguiment, i 3-Gestió i anàlisi de la informació. El present 
conveni té per objectiu contribuir a l’execució d’aquestes línies d’acció, estructurades en 
quatre programes concrets: 

 
1. Facilitar la incorporació de les dades obtingudes pel MGr en els seus programes de 

seguiment i de les observacions faunístiques de la XPN, a la base de dades general de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. En el marc del Programa d’adquisició i 
manteniment d’informació, el present conveni amb el Patronat del Museu de Granollers 
facilitarà l’accés de la XPN a xarxes nacionals i internacionals, de seguiment, posant a 
disposició d’aquestes xarxes la informació generada a la XPN i facilitar als tècnics de la 
XPN l’accés a la informació i coneixement a nivell de tota Catalunya i, especialment, la 
de la xarxa europea “CLIMBATS” on el museu és únic membre representant de l’estat 
del COST Action European Cooperation in Science & Technology (2019-2021). Les 
dades s’incorporaran a bases de dades d’abast internacional com és el GBIF.   

 
2. Coordinar i executar l’elaboració d’indicadors de l’estat del medi natural i dels efectes que 

en aquest estan tenint els canvis ambientals que s’estan produint actualment. En el marc 
del Programa de seguiment i vigilància, l'objectiu del present conveni és que la Diputació 
de Barcelona i el MGr aportin informació i que el MGr aporti l’anàlisi dels grups faunístics 
indicadors com les papallones, els ratpenats, els petits mamífers i els amfibis, tant a partir 
del personal i voluntariat del MGr com del personal de Diputació de Barcelona dedicat a 
temps parcial al conveni. Aquesta bioindicació ha de repercutir en la gestió tant en l’àmbit 
local, de cada espai natural i de tota Catalunya. Aquests indicadors formen part 
d’indicadors globals com el Living Planet Index. 

 

3. Assessorar sobre les accions proactives de conservació. En el marc del Pla d’Acció 
vinculat al Pla de conservació, l’objectiu del present conveni és que el MGr aporti 
informació per tal d’establir una sèrie d’indicadors de gestió per valorar els impactes 
ambientals de les accions que es porten a terme en la Xarxa de Parcs. 

 

4. Col·laborar els tècnics de la XPN i els del MGr en les diferents accions que s’estan 
duent a terme, per donar a conèixer les bones pràctiques de conservació que 
contemplen els Plans de conservació i el Pla de seguiment i recerca, per transmetre els 
coneixements sobre el ric patrimoni natural a l’àmbit educatiu i al de l’ús públic en 
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general; així com per millorar la formació del personal de guarderia i manteniment del 
parc. En el marc del Programa de divulgació i formació, l’objectiu del present conveni 
és que el MGr col·labori a divulgar els valors faunístics de la Xarxa de Parcs Naturals, 
en relació a la resta de Catalunya i en l’àmbit europeu i contribuir a la capacitació del 
personal de camp dels parcs per tal de facilitar la seva recollida de dades ambientals.  

 
Tercer. Compromisos de les parts 
 
Els resultats esperats d’aquest conveni s’hauran d’assolir amb les aportacions de les dues 
parts, amb els recursos humans i materials dels quals disposen, a més d’una aportació 
econòmica específica a càrrec de la Diputació de Barcelona, i del Patronat Museu de 
Granollers. 
 
Per a l’assoliment dels objectius fixats en el pacte segon, les parts prenen els següents 
compromisos: 
 
Per part del Patronat Museu de Granollers, en tant que centre de referència per a l’estudi i 
seguiment de determinades espècies i, en particular, d’aquelles que són objecte del 
conveni: 

 
- El Patronat Museu de Granollers s’implicarà i promourà els treballs de seguiment de les 

poblacions faunístiques de la XPN a llarg termini i en l’establiment d’indicadors que 
permetran obtenir tendències per valorar els resultats de les actuacions definides en el Pla 
de seguiment i recerca, els Plans de conservació i la gestió efectuada als parcs. I es 
lliurarà la informació actualitzada sobre biodiversitat en el conjunt de la XPN. 

 
- El Patronat Museu de Granollers, mitjançant el seu equip d’investigació, es compromet a 

aportar a la Diputació de Barcelona la seva expertesa reconeguda en la matèria, els 
aparells i material d’identificació de biodiversitat associada dels grups faunístics següents: 
papallones diürnes, ratpenats, amfibis i petits mamífers.  

 
- El Patronat Museu de Granollers assessorarà els tècnics dels diferents parcs sobre 

qüestions ambientals vinculades als diversos grups faunístics contemplats en aquest 
conveni, i de la mateixa manera participarà en la formació tècnica dels guardes i tècnics 
envers el seguiment d’aquests grups faunístics per a l’obtenció d’indicadors anuals de 
conservació. 

 

- El Patronat Museu de Granollers aportarà els seus canals de difusió per a divulgar la 
feina que es fa a la XPN, esdevenint així un important altaveu de comunicació de 
notícies i activitats de recerca vinculades a la XPN i adreçades al món educatiu i de 
ciència per la ciutadania, sempre de mutu acord amb els tècnics de Diputació de 
Barcelona. També nodrirà la Web de conservació de la biodiversitat de la XPN sobre els 
grups faunístics que n’és expert. 

 

- El Patronat Museu de Granollers lidera diversos programes d’investigació i seguiment 
científic, programes que són referents en l’àmbit català, estatal i europeu. La seva 
vinculació a la Xarxa de Parcs Naturals permet mostrar aquests espais naturals com a 
llocs referents en l’àmbit científic quan es participa publicacions científiques, en 
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jornades i congressos, on les seves ponències i intervencions reflecteixen els treballs i 
resultats objecte d’aquest conveni. 

 

- El Patronat Museu de Granollers alberga el centre de documentació del Montseny, que 
és un dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals. A través del centre de 
documentació, es divulgarà tota la informació de les actuacions, objecte d’aquest conveni, 
que es faran dins del Parc Natural del Montseny i en el conjunt de la Xarxa de Parcs 
Naturals, com per exemple l’exposició permanent Tu investigues, allotjada a la seu del 
Patronat. 

 

- El Patronat Museu de Granollers elaborarà documents tècnics i científics que 
s’incorporaran al planejament de la conservació i subministrarà periòdicament 
informació ambiental del patrimoni natural de cada parc o en general a tota la Xarxa de 
Parcs Naturals, com per exemple la col·laboració reiterada amb els Reports sexennals 
dels espais xarxa Natura 2000 gestionats per la Diputació de Barcelona. 

 

- El Patronat Museu de Granollers es compromet a cercar els mitjans necessaris, 
recursos materials, humans i/o econòmics, per al correcte desenvolupament i execució 
de l’objecte del present conveni. 

 

- El Patronat Museu de Granollers es compromet a participar en el finançament de les 
actuacions derivades del compliment dels objectius d’aquest conveni, amb una previsió 
pressupostària que es defineix en el pacte quart del present conveni.  

 

- El Patronat Museu de Granollers es compromet a constituir una Comissió de 
seguiment, d’acord amb el pacte vuitè del present conveni. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona, en tant que assistent dels ens locals i gestora de la 
Xarxa de Parcs de la demarcació de Barcelona: 

 
- La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la 

Diputació de Barcelona, mitjançant l’equip tècnic de la Xarxa de Parcs Naturals donarà 
assessorament i facilitarà la informació i els mitjans logístics necessaris als 
investigadors per dur a terme els seus projectes, quan aquests estiguin relacionats amb 
els objectius del present conveni. La Diputació de Barcelona també facilitarà la 
informació territorial necessària per a l’execució de treballs d’investigació aplicada a la 
gestió dins dels límits dels diferents espais de la XPN. 

 
- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels treballs derivats d’aquest conveni 

dos tècnics i personal de guarderia assignats a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, a 
dedicació parcial; un tècnic de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, a 
dedicació parcial, i els tècnics de comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, també a dedicació parcial. Aquest personal realitza tant tasques de seguiment 
mitjançant treball de camp com de gabinet. També designarà un tècnic del Xarxa de 
Parcs Naturals responsable del seguiment d’aquests treballs, que serà l’interlocutor per 
a tots els aspectes tècnics que es derivin de la seva realització i podrà consultar els 
treballs en curs, convocar les reunions que consideri oportunes i fer les observacions o 
proposar les modificacions que estimi adients. La implicació del personal (guardes, 
manteniment i tècnics) de la XPN es concretarà en els programes de recerca i de 
seguiment plurianuals, liderats i coordinats pel MGr. Alguns exemples concrets són:  
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 Programa CBMS. Realització del treball de camp setmanal necessari per realitzar els 
itineraris de les estacions de seguiment de papallones diürnes. Aquesta tasca es 
realitzarà amb la mateixa metodologia CBMS que els itineraris professionals i els 
resultats seran tramesos al MGr, que realitzarà l’anàlisi conjunta de la informació. 

 

 Programa Quiròpters. El personal dels parcs farà tasques de suport de seguiment en 
cavitats per a controlar poblacions cavernícoles de ratpenats i revisarà les caixes refugi 
de ratpenats per a l’estudi de les espècies de ratpenats forestals. Els guardes també 
realitzaran la vigilància oportuna per garantir el bon estat de la xarxa de caixes refugi 
distribuïdes pels parcs. 

 

 Programa de petits mamífers. Els parcs donaran suport en el manteniment de les 
trampes de captura dels animals, les quals sovint queden malmeses per l’atracció que 
exerceixen els esquers sobre els senglars.  

 

 Programa del liró gris. Els guardes i tècnics donen suport logístic per la recerca del liró, 
atesa la seva importància com a espècie indicadora del grau de maduresa dels boscos 
de la XPN i la presència de la qual cal tenir present per la gestió dels ambients forestals 
en general.  

 

 Programa de divulgació i comunicació. Tècnics dels parcs i de comunicació 
s’implicaran en la divulgació i comunicació i que es materialitzarà en la publicació de 
notícies, jornades de formació i comunicació, apartats de la Web de conservació (com 
grups faunístics, explicació dels diferents programes, establiment d’indicadors i 
tendències), entre d’altres. 

 
- La XPN donarà acolliment i facilitarà suport logístic a estudiants o investigadors 

(nacionals o internacionals) vinculats al MGr, que visitin o facin treballs de recerca en 
l’àmbit de la XPN.  

 
- Els tècnics de la XPN participaran activament en l’elaboració dels informes tècnics i de 

planejament, que estaran coordinats per investigadors del MGr i que tinguin àmbit 
provincial i també de tot el territori català.  

 
- La Gerència de Serveis d’Espais Naturals es compromet a cercar els mitjans 

necessaris, recursos materials, humans i/o econòmics, per al correcte 
desenvolupament i execució de l’objecte del present conveni. 

 
- La Diputació de Barcelona es compromet a col·laborar amb una aportació econòmica 

anual, en concepte de col·laboració pels estudis de gabinet i de treball de camp que es 
duguin a terme i especificat en el pla de treball anual, en compliment dels objectius 
d’aquest conveni, així com per l’assessorament per part dels investigadors del MGr en 
el marc dels treballs d’execució del PESR. Aquesta aportació econòmica anual es 
defineix en el pacte quart del present conveni. 

 
- La Gerència de Serveis d’Espais Naturals es compromet a constituir una Comissió de 

seguiment, d’acord amb el pacte vuitè del present conveni. 
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Compromisos conjunts 
 

- Les tasques a desenvolupar seran determinades anualment mitjançant un Programa 
anual d’activitats (o Pla de treball) que haurà de ser definit, proposat i aprovat per la 
Comissió de seguiment, que estarà formada per l’equip tècnic de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals i l’equip tècnic del Patronat Museu de Granollers. Aquest 
Programa anual d’activitats (o Pla de treball) s’haurà de lliurar durant el primer trimestre 
de l’any en curs i haurà d’incloure les actuacions a realitzar durant aquell any i que 
assumeix cada entitat en compliment dels objectius del present conveni, juntament amb 
els costos econòmics de cadascuna de les actuacions. Aquest pla anual de treball ha 
de concretar les tasques a fer en aquell període, per tal d’assolir les motivacions, 
compromisos i beneficis plantejats en aquest conveni de col·laboració. En concret, 
s’especificarà el programa de treball, enumerant les tasques previstes i, en cada una, 
s’explicitarà l’entitat sobre la qual recau principalment el seu desenvolupament. En 
aquest pla anual de treball s’explicitarà quina és la quantitat a aportar per cadascuna de 
les entitats.  

 
- Les entitats signants es comprometen a incloure, en les seccions corresponents dels 

seus espais web oficials, enllaços directes al portal web de les altres parts del conveni.  
 
Quart. Beneficis de les parts 
 
Per la Diputació de Barcelona: 

 
- Incrementar la informació sobre la biodiversitat de la XPN per consolidar les sèries de 

dades temporals per establir indicadors i tendències, fonamentals per a avaluar la 
gestió i l’estat de conservació de les poblacions, espècies i ecosistemes de la XPN. 

 
- Detectar amenaces que posin en perill la conservació de les espècies més vulnerables i 

dels hàbitats dels que depenen, per donar compliment a la legislació ambiental, al 
PESR i als Plans de conservació. 
 

- Aportació d’informació i expertesa per planificar i realitzar l’elaboració de documents 
tècnics i científics en aspectes de conservació, com els informes sexennals dels espais 
de la xarxa Natura 2000, els plans tècnics de gestió i millora forestal, entre d’altres, 
amb la finalitat de ser més eficients en la promoció dels valors naturals en equilibri amb 
el desenvolupament socioeconòmic i des d'una perspectiva més integradora. 

 
- Augmentar la presència de la Diputació de Barcelona a les xarxes globals i 

internacionals de seguiment de variables ambientals. 
 
- Formació del personal implicat de la Diputació de Barcelona en el seguiment dels 

diferents grups faunístics (ratpenats, papallones, amfibis i petits mamífers) que 
reverteix en l’aplicació de bones pràctiques de gestió del patrimoni natural. 
 

- Col·laborar en projectes multidisciplinars de conservació de la biodiversitat, d’àmbit 
nacional i internacional, fet que promou l’aprenentatge del personal de la XPN i del 
MGr, i ofereix l’experiència a altres institucions i administracions. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

- Suport en la divulgació de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona en 
medis que té a l’abast el MGr (diferents webs faunístiques temàtiques del MGr, xarxes 
socials gestionades pel MGr, publicacions científiques i divulgatives) per implicar la 
ciutadania, la població vinculada als espais naturals i als educadors ambientals en el 
coneixement de la natura amb la finalitat de conservar la biodiversitat i fer un ús 
sostenible i respectuós dels recursos naturals. 
 

- Incrementar la implicació de la ciutadania en els programes de ciència ciutadana, amb 
la finalitat de que participin de la observació i recollida de dades ambientals i en darrer 
terme de la conservació del patrimoni natural. 
 

Pel Patronat Museu de Granollers: 
 

- Consolidar dades de tendències de poblacions de quiròpters incloses als Annexes II i 
IV de la Directiva Hàbitats 92/43/CEE que presenten seguiments globals. 

 
- Aportació de dades suplementàries per desenvolupar índexs tèrmics i de paisatges que 

permeten avaluar afectes locals i generals del canvi climàtic i de la gestió del territori. 
 

-  Aportació d’informació ambiental i territorial (com dades meteorològiques i cartografia 
temàtica) i mitjans logístics pels treballs de recerca aplicada a la gestió dels parcs. 

 
- Aportació de dades faunístiques dels itineraris de seguiment establerts per part de 

personal dels parcs que suposen un increment d’informació de les xarxes de seguiment 
i que permeten consolidar les sèries de dades temporals per establir tendències les 
quals representen un indicador fonamental per avaluar la gestió i l’estat de conservació 
de les poblacions, espècies i ecosistemes de la XPN i de Catalunya. 

 
- Detectar amenaces que posin en perill la conservació de les espècies més vulnerables i 

dels hàbitats dels que depenen. 
 

- Suport en la divulgació del Patronat Museu de Granollers amb els medis que té la 
Diputació de Barcelona (butlletí de notícies de la XPN, web de Biodiversitat de la XPN, 
Trobades d’estudiosos del parcs, entre d’altres) per implicar la ciutadania, la població 
vinculada als espais naturals i als educadors ambientals en el coneixement de la natura 
amb la finalitat de conservar la biodiversitat i fer un l’ús sostenible i respectuós dels 
recursos naturals. 
 

- Incrementar la implicació de la ciutadania en els programes de ciència ciutadana, amb 
la finalitat de que participin de la observació i recollida de dades ambientals i en darrer 
terme de la conservació del patrimoni natural. 

- Col·laborar en projectes multidisciplinars de conservació de la biodiversitat, d’àmbit 
nacional i internacional, fet que promou l’aprenentatge del personal de la XPN i del 
MGr, i ofereix l’experiència a altres institucions i administracions. 

 
- Suport en la motivació de generar nous investigadors i en consolidar els més destacats 

de cadascuna de les àrees d’expertesa. 
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Cinquè. Resultats esperats 
 
Els resultats que s’obtindran de l’execució dels compromisos assumits en el present conveni 
són diversos, interrelacionats i no responen a una contraposició d’interessos, perquè el que 
s’aconsegueix amb la subscripció d’aquest conveni és la consecució de finalitats d’interès 
comú i públic, i com a tals, contribuiran a una millor gestió del territori i del patrimoni natural, 
en benefici dels usuaris i residents d’aquests espais naturals, i en benefici de l’interès 
general, perquè d’aquesta col·laboració conjunta es pot aconseguir, entre d’altres, 
informació rellevant sobre l’estat actual de la biodiversitat i la seva predicció de futur, i 
impulsar, així, des de l’àmbit local, polítiques públiques encaminades a la conservació dels 
espais naturals. Algun d’ells són: 

 

 Millorar la xarxa de seguiment de paràmetres ecològics vinculada al programa de 
seguiment i recerca de la XPN (PESR) i consolidar aquesta infraestructura como una 
font d’informació imprescindible per la gestió del patrimoni natural i la seva conservació. 

 Incrementar la implicació de la Diputació de Barcelona en les xarxes globals i 
internacionals de seguiment de variables ambientals i en especial dels efectes del canvi 
climàtic, fet que promourà el paper destacat que ja està tenint la XPN en subministrar 
informació rellevant sobre l’estat actual de la biodiversitat i la seva predicció de futur, en 
l’àmbit regional i internacional.     

 Recollir i incrementar la informació sobre la biodiversitat de la XPN, consolidant així les 
sèries temporals de tendències, que és un indicador bàsic per avaluar la gestió que 
s’estan duent a terme a la XPN 

 Obtenir indicadors objectius, rigorosos i periòdics sobre el patrimoni natural de la XPN i 
en especial sobre l’efecte que té la gestió que es fa dins de cada espai natural. 

 Creació d’índexs per conèixer com responen les diferents espècies als canvis deguts a 
la gestió del paisatge (agrícola, forestal, urbà, etc.) i a canvis de temperatura i 
pluviometria (la major part atribuïbles al Canvi Climàtic). 

 Formar al personal de la XPN (en especial tècnics i guardes de parc) en el àmbit del 
seguiment, recerca aplicada i de les bones pràctiques de gestió del patrimoni natural 

 Divulgar i formar a la ciutadania en general i en especial, a la població vinculada als 
espais naturals, implicant-la en el coneixement de la natura i buscant sinergies per 
treballar conjuntament amb objectius comuns que tinguin com a finalitat la conservació 
de la biodiversitat i l’ús sostenible i respectuós dels recursos naturals 

 Oferir eines i informació naturalística als educadors ambientals i als professionals de 
l’educació, des de la primària a la universitària. 

 Promoure la implicació de la ciutadania en els programes de ciència ciutadana, amb la 
finalitat de que participin de la conservació del seu patrimoni natural. 

 Detectar amenaces que posin en perill la conservació de les espècies més vulnerables i 
els hàbitats dels que depenen, així com trobar solucions consensuades que minimitzin 
els impactes negatius dels problemes localitzats durant les campanyes de seguiment. 

 Facilitar el treball i formació de nous investigadors, que alhora incrementaran el volum 
d’informació ambiental necessària per realitzar una gestió adaptativa dels hàbitats de la 
XPN. 

 Col·laborar en projectes multidisciplinars de conservació de la biodiversitat, d’àmbit 
nacional i internacional, fet que promou l’aprenentatge del personal de la XPN i del 
MGr, i ofereix l’experiència a altres institucions i administracions. 
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Sisè. Import del conveni 
 
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona contribuirà a la consecució dels objectius d’aquest conveni, a més 
de amb l’assumpció d’aquelles funcions pròpies que se’n derivin, mitjançant una aportació 
pel finançament de les actuacions objecte del conveni, definides en el pacte segon, i que 
transferirà al Patronat Municipal de Granollers, per tal de poder contribuir a l’assoliment dels 
objectius del present conveni. 
 
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona 
transferirà, durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022, al Patronat Museu de Granollers la 
quantitat de TRES-CENTS VINT MIL EUROS (320.000,00€), quantitat distribuïda en els 
quatre anys de vigència del present conveni. 
 
Per a l’any 2019, la Diputació de Barcelona transferirà al Patronat Museu de Granollers la 
quantitat de VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2019. L’any 2020, la Diputació de Barcelona transferirà al 
Patronat Museu de Granollers la quantitat de VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2020. L’any 2021, la 
Diputació de Barcelona transferirà al Patronat Museu de Granollers la quantitat de 
VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
G/50402/17230/46201, de l’any 2021. L’any 2022, la Diputació de Barcelona transferirà al 
Patronat Museu de Granollers la quantitat de VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), i 
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50402/17230/46201, de l’any 2022. 
 
El cost per la realització de les actuacions objecte de conveni es distribueix entre les entitats 
signants del present conveni. Per al 2019 es preveu una participació de l’Equip del Patronat 
del Museu de Granollers del 45% dels costos totals, amb una quantificació econòmica per 
programa amb el següent pressupost. La taula següent mostra la quantificació econòmica 
de cada entitat basat en el Pla de Treball: 

 

 PRESSUPOST 
Aportació 

MGr 
Dies 

voluntariat/any 
Aportació 

DIBA 

Percentatge 
aportació 
MGr al 
conveni (%) 

1. Programa de seguiment a la XPN        

Coordinació equips 3000   0 100 

Coordinació científica 5800   1000 85 

Millores Xarxa de Seguiment 1000   4000 20 

Campeig Quirohàbitats parcs 1000   5000 17 

Camp QuiroRius parcs 1000   1000 50 

Camp QuiroRius voluntaris   70   100 

Camp QuiroCaixes parcs 1000   1500 40 

Camp QuiroRefugis 1000   1500 40 

Camp SEMICE 3100   15000 17 

Camp SEMICE voluntariat   112   100 

Camp Projecte lirons 1800   12000 13 
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 PRESSUPOST 
Aportació 

MGr 
Dies 

voluntariat/any 
Aportació 

DIBA 

Percentatge 
aportació 
MGr al 
conveni (%) 

1. Programa de seguiment a la XPN        

Camp Projecte lirons voluntariat   25   100 

Camp CBMS 900   3900 19 

Camp CBMS voluntariat   360   100 

Coordinació tècnica CBMS 1300   4000 25 

Camp Amfibis 2000   8000 20 

Anàlisi de sons, dades i  memòria 6000   6000 50 

Subtotal 1 28900 567 62900 31 

2. Coordinació i execució de tasques d’elaboració d’indicadors  

Elaboració d'índexs 4000   7000 36 

Aportació dades a portals  4000   1400 74 

Transferència entre les bases  3700   4500 45 

Subtotal 2 11700 0 12900 48 

3. Assessorament sobre les accions proactives de conservació 

Feines de Gabinet i assessorament 0   2000 0 

Subtotal 3 0 0 2000 0 

4. Programa de Divulgació i Formació per a guardes i tècnics de la Xarxa de Parcs 

Aportació notícies informatius  200   200 50 

Actualització Web de Conservació. 1000   1800 36 

Jornada amb guardes i tècnics  200   200 50 

Subtotal 4 1400 0 2200 39 

5. Administració general 

Contractacions, intervenció, tresoreria i 
administració 23500   0 100 

Subtotal 5 23500 0 0 100 

TOTALS 65500 567 80000 45 

TOTAL GENERAL 145500  

 
El Patronat Museu de Granollers aporta la coordinació dels 567 dies de treball de camp del 
voluntariat dels diferents projectes de ciència ciutadana, que no es valoren econòmicament. 
El Patronat Museu de Granollers aporta també la seva infraestructura i maquinari immoble 
de treball, el material fungible utilitzat en els projectes de seguiment. 
 
La Diputació de Barcelona també aporta hores del seu personal en tasques de suport al 
diferents seguiments, a la comunicació i a tasques de coordinació. Aproximadament 
aquestes tasques es tradueixen en una aportació de 274 dies anuals de dedicació al 
conveni. 

 
Al repartir les aportacions entre ambdues entitats es millora notablement l’eficiència en l’ús 
dels recursos. Així, els imports invertits per una entitat es veuen complementats per la 
inversió de l’altra i es redueix la inversió total si cada entitat realitzés aquestes tasques de 
forma pròpia o les contractés de forma externa, millorant, en conseqüència, l’eficiència de la 
gestió pública. 
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Setè. Justificació i pagament de l’import del conveni 
 
La forma de pagament i el termini de justificació per a l’any 2019 serà la següent: 

 
- el 100% a la presentació de l’informe final, que es lliurarà en paper i en format digital, 

juntament amb un certificat emès per funcionari públic habilitat del Patronat Museu de 
Granollers, que incorpori informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de les actuacions efectuades 
entre l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, i prèvia presentació d’un 
informe emès per la Comissió de Seguiment, que verifiqui el compliment dels objectius 
de col·laboració previstos en el present conveni i l’adequada aplicació dels fons 
econòmics a la seva consecució. La justificació de la totalitat de les despeses haurà de 
ser presentada, entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de març de 2020.  

 
Per les aportacions corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, i dins de la vigència del conveni, 
el pagament anual i les corresponents justificacions s’efectuaran en les mateixes condicions 
anteriorment exposades, entenent que les actuacions objecte del conveni hauran de ser 
executades dins de l’any natural, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, i 
la seva justificació haurà de ser presentada, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent 
al de l’exercici en curs. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment 
 
Es crearà una Comissió de seguiment del conveni que vetllarà pel compliment dels pactes 
objecte del mateix i per a la seva execució. 
 
Objecte. La comissió té per objecte: 

 

 Fer el seguiment de les actuacions objectes del conveni. 

 Proposar, definir i aprovar el programa anual d’activitats (o Pla de treball). 

 Per a la justificació de les despeses objecte del conveni, emetre informe en el qual  es 
verifiqui el compliment dels objectius objecte del present conveni així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics a la seva consecució, d’acord amb el pacte cinquè. 

 Avaluar els resultats obtinguts. 

 Debatre sobre qüestions d'interès comú que puguin millorar el funcionament del 
conveni. 

 Resoldre els dubtes d'interpretació que sorgeixin respecte als pactes d'aquest conveni, 
així com les discrepàncies que puguin sorgir en l'aplicació del mateix. 
 

Composició. La comissió estarà integrada pels membres següents: 
 

 Un representant designats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 
Barcelona. 

 Un representant designat pel Patronat Museu de Granollers. 
 
Així mateix, en funció dels temes a tractar en la Comissió de seguiment, podran participar 
en les reunions altres representants de les parts signants del conveni si es considera 
necessari. 
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Funcionament. La comissió es reunirà com a mínim un cop l'any, amb l'objecte de:  

 

 Conèixer l’estat d’execució de les actuacions objecte del conveni i els resultats 
obtinguts. 

 Proposar modificacions o millores pel funcionament del conveni. 
 
La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres. La convocatòria de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar. 
 

Novè. Propietat del treball objecte del Conveni 
 
La propietat objecte d’aquest Conveni serà compartida entre la Diputació de Barcelona i el 
Patronat Museu de Granollers. 
 
En cas que la Diputació de Barcelona publiqués i comercialitzés totalment o parcialment els 
resultats d’aquest Conveni, es salvaguardaran els drets d’autor d’acord amb el que estableix 
la legislació vigent, restant exempts els primers 5.000 exemplars de cada producte, que es 
consideren inclosos dins de l’import d’aquest conveni. En qualsevol ús de les dades del 
treball, total o parcial, ha de citar-se l’autoria, que es concretarà amb el nom dels autors del 
projecte. En tot cas, en qualsevol edició de productes derivats d’aquest treball es farà 
constar que és fruit de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Patronat Museu 
de Granollers. 
 
Desè. Publicitat i divulgació 
 
En qualsevol acció divulgativa i de comunicació de les actuacions derivades d’aquest 
conveni, les dues parts signants es comprometen a fer constar que són el resultat d’aquest 
marc de col·laboració entre ambdues institucions, incloent, si es tracta de publicacions, les 
respectives imatges corporatives. 
 
Onzè. Confidencialitat i protecció de dades 
 
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà 
caràcter confidencial, si no és que s’acordi expressament el contrari. Les parts es 
comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i 
documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni. No podent utilitzar-les per a 
usos diferents als previstos en aquest.  
 
Les parts també fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la 
normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest 
conveni ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur 
a terme accessos a dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no 
permesos per les lleis. Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al 
desenvolupament de les actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que 
siguin necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades 
personals d’aplicació en cada cas i a adoptar les mesures de seguretat normativament 
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat d’aquestes.  
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Als efectes del que disposen el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 
27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE; així com la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, les parts fan constar que les dades personals 
contingudes en aquest conveni de col·laboració seran d’ús exclusiu a als efectes de les 
relacions establertes.  
 
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es 
tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els 
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts signants 
del conveni i la Diputació de Barcelona establiran per escrit les obligacions de les parts per 
donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
Igualment les parts sota-signants, quan s'escaigui, s'obliguen a implementar les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i, en especial, 
les establertes al Reglament de desplegament de la LOPD, d'acord amb el nivell de 
seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual es continguin les dades personals objecte 
de tractament. 

 
Dotzè. Vigència del Conveni 
 
El present conveni de col·laboració serà vigent des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de 
març de 2023. 
 
Tretzè. Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
tant per part de la Diputació de Barcelona com del Patronat Museu de Granollers. 
 
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació i 
formalització per les parts de la corresponent addenda. 
 
Catorzè. Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà subjecte a allò que disposa l’article 
44 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 
 

 

Quinzè. Causes d’extinció del conveni  
 
a) Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.  
b) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni. 
c) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
d) Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ 

a l’altra part. 
e) Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
f) Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit. 
g) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 
Setzè. Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el 
capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Dissetè. Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni”.  

 

Segon. Autoritzar i disposar una despesa de TRES-CENTS VINT MIL EUROS 
(320.000,00€), per tal de col·laborar en les despeses que es generin en el compliment 
dels objectius proposats en el conveni. Dels TRES-CENTS VINT MIL EUROS totals, 
VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 
2019: G/50402/17230/46201, VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària de l’any 2020: G/50402/17230/46201, condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient, VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€), amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: G/50402/17230/46201, condicionada a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient, i els VUITANTA MIL EUROS (80.000,00€) 
restants, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022: G/50402/17230/46201, 
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Tercer. Declarar la plurianualitat de la despesa pels anys 2020, 2021 i 2022. 
 
Quart. El pagament de l’aportació de l’any 2019 al Patronat Museu de Granollers es 
realitzarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte cinquè del present conveni. Per tal 
de justificar les despeses davant de la Diputació de Barcelona, el Patronat Museu de 
Granollers haurà de justificar d’acord amb el mateix pacte cinquè del present conveni. 
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Cinquè. Notificar al Patronat Museu de Granollers, el present acte administratiu, pel 
seu coneixement i als efectes escaients.” 
 
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2017, en la línia d’explotacions forestals en el Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, al senyor XXX, per import de 1.994,40 € 
(exp. núm. 2016/0011327).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, 
amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i 
Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets  
 

Per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre de 2016 es va aprovar la 
convocatòria d’atorgament de subvencions a les explotacions forestals, empreses 
agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats culturals, per activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals. 
 

Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de 29 de juny de 2017,  es va aprovar 
la resolució d’atorgament de subvencions, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 

Entre les subvencions atorgades es va concedir una subvenció en la línia 
d’explotacions forestals al Sr. XXX, per import de 1.994,40 euros. 
 

Atès que la justificació de la subvenció mitjançant el compte justificatiu simplificat amb 
aportació de justificants de despesa va ser presentada dins  la data de termini 
establerta en les bases especifiques de la convocatòria i posteriorment va ser requerit 
el beneficiari de la subvenció  per a que esmenés la documentació presentada. 
 

L’informe de certificació de les activitats subvencionades va ser posterior a la data de 
18 de desembre, últim dia per tramitar els reconeixements d’obligacions dins dels 
terminis establerts a les instruccions  de tancament de l’exercici pressupostari 2018, i 
no es va poder realitzar el tràmit de reconeixement d’obligació. 
 

D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona de 2019, es podrà imputar a càrrec de despeses  del pressupost de 
l’exercici corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzats en anys 
anteriors. 
 

Vist la instrucció de la  Intervenció General sobre diverses matèries de control intern 
que en el seu apartat 4.c) disposa que la competència per aprovar el reconeixement 
de crèdit serà del mateix òrgan que disposa de la competència originaria per aprovar la 
despesa. 
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Respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total de MIL 
NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.994,40 €), 
existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així com també existia 
consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se 
realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret indicat en els 
paràgrafs anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(1.994,40 €), i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50402/71230/47900 del vigent pressupost de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 

Vist l’apartat 3.3.b de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’ 11 de juliol de 2018). 
  
En virtut de tot això, es proposa l'adopció del següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de MIL NOU-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.994,40 €), a 
favor del Sr. XXX, en base als arguments adduïts en la part expositiva de la resolució. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa per la quantitat de MIL NOU-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.994,40 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/47900 de l’exercici 2019. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al beneficiari pel seu coneixement i efectes.” 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda 
aprovar la rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en sessió de data 19 de juliol de 2018, en no haver incorporat les 
desestimacions de tres sol·licituds per menor valoració i d’altra banda acceptar 
les renúncies de nou recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a 
municipis de menys de 20.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2018/0008577).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
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primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova, amb l’abstenció 
de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup 
PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre 

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

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

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

 

3. El recurs inclòs en el Catàleg “Tallers ambientals per a municipis de fins a 20.000 
habitants”, d’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, es va concedir 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva.  

 
4. Valorades les sol·licituds presentades d’aquest recurs, l’Oficina Tècnica 

d’Educació i Promoció Ambiental es va elaborar l’informe d’instrucció, que conté 
l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els criteris de valoració i 
d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció. 

 
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, es va constituir l’òrgan 

col·legiat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’establert en l’article 19 
del règim del Catàleg. 

 
6. L’esmentat òrgan col·legiat va examinar els aspectes que s’indiquen a 

continuació. De les decisions adoptades en la reunió, el/la secretari/ària de l’òrgan 
va estendre una acta i en la que: 

 
- Es va fer constar que es van valorar exclusivament les sol·licituds que 

s’adeqüen a l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que es van aplicar 
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. 

- Es va explicar de manera clara i suficient com es van aplicar els criteris de 
valoració.  

- Es van fer 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. 
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- Es van procedir a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema 
d’informació en un dels estats següents: estimada, desestimada per menor 
valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida. 

 
7. El recurs material de “Tallers Ambientals per a municipis de fins a 20.000 

habitants” que es desenvoluparà en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, es va estructurar en 93 tallers 
adreçats a 89 ajuntaments, els quals es van prestar mitjançant contractació 
externa per la via de la contractació menor i d’altra banda amb mitjans personals i 
materials del centre gestor en la següent proporció: 

 
7.1. Contractació externa 

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental no disposava de recursos 
humans suficients i adients per executar els 89 tallers que es van encarregar 
a través de la contractació externa, la qual es va fer mitjançant el procediment 
de contractació menor. 

 
7.2. Mitjans propis 

No obstant, existien 4 tallers anomenats “Ecoemprenedors” que es van 
desenvolupar amb els mitjans personals i materials de Diputació de 
Barcelona. 

 
8. Per acord de Junta de Govern núm. 362, de 19 de juliol de 2018, es van aprovar la 

concessió de Recursos materials consistents en "Tallers ambientals per a 
municipis de menys de 20.000 habitants" per a la realització d’una sèrie 
d’actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019"  

 
9. Els ajuntaments de Sant Llorenç Savall, Santa Maria de Miralles i l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix havien de figurar a la relació de l’apartat 
núm. setè de l’acord núm. 362, de 19 de juliol de 2018, com a “Sol·licituds 
desestimades per manca de capacitat pressupostària i per puntuació en la 
vinculació de l’activitat a d’altres programes municipals – Recursos materials”, 
però no es van incloure en la llista de referència degut a un error material.  

 

10. Els ajuntaments de Cabrera de Mar, Callús, Cervelló, Masquefa, Montornès del 
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Iscle de Vallalta, Santa Susanna i 
Talamanca del recurs material inclòs en el Catàleg “Tallers ambientals per a 
municipis de fins a 20.000 habitants”, no han arribat a executar el recurs i com a 
conseqüència s’han recollit les seves renúncies expresses o tàcites:  

 

 L’Ajuntament de Cabrera de Mar, va presentar la seva renúncia al recurs 
material “L'aigua que no es beu”, amb codi XGL 18/Y/258512, en data 28 de 
gener de 2019, a través del Portal de Tràmits. 
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 L’Ajuntament de Talamanca, va presentar la seva renúncia al recurs material 
“Mou-te amb els 4 elements”, amb codi XGL 18/Y/258599, en data 28 de gener 
de 2019, a través del Portal de Tràmits. 

 L’Ajuntament de Montornès del Vallès, va presentar la seva renúncia al recurs 
material “L'hort ecològic”, amb codi XGL 18/Y/258550, en data 30 de gener de 
2019, a través del Portal de Tràmits. 

 L’Ajuntament de Masquefa, va presentar la seva renúncia al recurs material 
“Llums, càmera i acció”, amb codi XGL 18/Y/258542, en data 1 de febrer de 
2019, a través del Portal de Tràmits. 

 L’Ajuntament de Santa Susanna, va presentar la seva renúncia al recurs 
material “Llums, càmera i acció”, amb codi XGL 18/X/258593, en data 1 de 
març de 2019, a través del Portal de Tràmits. 

 L’Ajuntament de Callús, va presentar la seva renúncia al recurs material 
“Planeta amenaçat titelles al rescat”, amb codi XGL 18/Y/258514, en data 14 
de març de 2019, a través d’EACAT amb núm. de registre d’entrada E/002659-
2019. 

 L’Ajuntament de Cervelló, en referència al recurs material “Planeta amenaçat 
titelles al rescat”, amb codi XGL 18/Y/258523, el qual no ha arribat a executar, 
en data 19 de març de 2019, a través de la comunicació del Portal de tràmits, 
se li va comunicar que si no expressava el contrari en el termini de 48 hores, 
entendríem la seva renúncia tàcita al recurs esmentat, termini que finalitzava el 
21 de març de 2019.  

 L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en referència al recurs material 
“Ecomural”, amb codi XGL 18/Y/258563, el qual no ha arribat a executar, en 
data 26 de març de 2019, a través de la comunicació del Portal de tràmits, se li 
va comunicar que si no expressava el contrari en el termini de 48 hores, 
entendríem la seva renúncia tàcita al recurs esmentat, termini que finalitzava el 
28 de març de 2019.  

 L’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en referència al recurs material 
“Ecomural”, amb codi XGL 18/Y/258569, el qual no ha arribat a executar, en 
data 26 de març de 2019, a través de la comunicació del Portal de tràmits, se li 
va comunicar que si no expressava al contrari en el termini de 48 hores, 
entendríem la seva renúncia tàcita al recurs esmentat, termini que finalitzava el 
28 de març de 2019. 
 

11. En relació a les renúncies esmentades als paràgrafs anteriors no s’ha efectuat cap 
ajustament comptable, ja que el crèdits disponibles, al tractar-se de romanents, no 
s’han incorporat al pressupost vigent. 

 
Fonaments de dret 
 
1. 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 
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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, i per decret núm. 3594/19, de 26 de març de 
2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

 
2. Vistos els articles 15 a 19 del règim regulador del Catàleg de serveis de l’any 

2018, pel que fa al procediment d’instrucció dels ajuts tècnics i materials. 
 
3. Art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques, sobre rectificació d’errors materials.  
 

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 rectificació d’un error material de l’apartat setè de l’acord de 
Junta de Govern núm. 362, de 19 de juliol de 2018, en el sentit que la relació de 
municipis que començava per Abrera i finalitzava per Rupit i Pruit, cal afegir dos 
municipis i una entitat municipal descentralitzada i que són els detallats a la relació 
definitiva: 
 
On diu, 
 

Sol·licituds desestimades per manca de capacitat pressupostària i per puntuació en la vinculació de 
l'activitat a d'altres programes municipals – Recursos materials 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Puntuació 

Punts 
població 

Punts 
actuació 

Puntuació 
total 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840008326 50 0 50 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840010082 50 0 50 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
Realització d'un 

ecomural 
1840007696 50 0 50 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca 

P0806400H 
Mou-te amb els 4 

elements 
1840009478 50 0 50 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 
Mou-te amb els 4 

elements 
1840012845 50 0 50 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 
La Bombeta 

Marieta 
1840012755 50 0 50 

Ajuntament de Fogars de la 
Selva 

P0808100B 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840005596 50 0 50 

Ajuntament de Gallifa P0808600A Sense especificar 1840012866 50 0 50 

Ajuntament de Gelida P0809000C Sense especificar 1840012866 50 0 50 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 
Realització d'un 

ecomural 
1840008766 50 0 50 
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Ha de dir, 
 

Sol·licituds desestimades per manca de capacitat pressupostària i per puntuació en la vinculació de 
l'activitat a d'altres programes municipals – Recursos materials 

Ens NIF Actuació 
Núm. 

registre 
inicial PMT 

Puntuació 

Punts 
població 

Punts 
actuació 

Puntuació 
total 

Ajuntament d'Abrera P0800100J 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840008326 50 0 50 

Ajuntament de Cabrils P0803000I 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840010082 50 0 50 

Ajuntament de Cardona P0804600E 
Realització d'un 

ecomural 
1840007696 50 0 50 

Ajuntament de Castellví de la 
Marca 

P0806400H 
Mou-te amb els 4 

elements 
1840009478 50 0 50 

Ajuntament de Collsuspina P0806900G 
Mou-te amb els 4 

elements 
1840012845 50 0 50 

Ajuntament de Cubelles P0807300I 
La Bombeta 

Marieta 
1840012755 50 0 50 

Ajuntament de Fogars de la 
Selva 

P0808100B 
Titelles al planeta 

amenaçat 
1840005596 50 0 50 

Ajuntament de Gallifa P0808600A Sense especificar 1840012866 50 0 50 

Ajuntament de Gelida P0809000C Sense especificar 1840012866 50 0 50 

Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 
Realització d'un 

ecomural 
1840008766 50 0 50 

Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 
Tallers ambientals 
per l’Escola Josep 

Gras 
1840011341 50 0 50 

Ajuntament de Santa Maria de 
Miralles 

P0825700H 
Tallers ambientals. 
Mou-te amb els 4 

elements 
1840007850 50 0 50 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix 

P0800003F 
Ecomural Escola 

Ferran i Clua 
1840012610 50 0 50 

 
Segon. ACCEPTAR les renúncies dels següents recursos materials consistents en 
“Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitants” per a la realització 
de les següents actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”:  
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Recurs: Tallers ambientals per a municipis de menys de 20.000 habitants – Oficina Tècnica d’Educació i 
Promoció Ambiental 

Núm. Ens NIF Actuació Codi XGL 

Aportació 
estimada 

de la 
Diputació 

(EUR) 

Núm. registre 
inicial PMT 

1 Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A L'aigua que no es beu 18/Y/258512 278,30 1840006016 

2 Ajuntament de Callús P0803700D Planeta amenaçat titelles al rescat 18/Y/258514 242,00 1840012117 

3 Ajuntament de Cervelló P0806700A Planeta amenaçat titelles al rescat 18/Y/258523 242,00 1840011184 

4 Ajuntament de Masquefa P0811800B Llums, càmera i acció 18/Y/258542 399,30 1840007893 

5 Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F L'hort ecològic 18/Y/258550 270,00 1840008967 

6 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F Ecomural 18/Y/258563 1.210,00 1840007033 

7 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G Ecomural 18/Y/258569 1.210,00 1840010197 

8 Ajuntament de Santa Susanna P0826100J Llums, càmera i acció 18/Y/258593 399,30 1840011213 

9 Ajuntament de Talamanca P0827700F Mou-te amb els 4 elements 18/Y/258599 455,00 1840006129 

   

Aportació estimada de la Diputació (EUR) 4.705,90 
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Tercer. NOTIFICAR els acords anteriors als ens afectats.” 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
del reconeixement de crèdit a favor de l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), per fer efectiu el pagament d’una subvenció 
atorgada a la dita entitat en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, de les Gerències de 
Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre, 2017. (exp. núm. 2017/0000821).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la vicepresidenta segona i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, reunida en sessió 

ordinària celebrada el dia 9 de febrer de 2017, va aprovar la convocatòria núm. 
201720175120008823 i les bases per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i 
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, 2017. 

 
2. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 8 de 

juny de 2017, va aprovar la concessió de subvencions, en el marc de la 
convocatòria núm. 201720175120008823, per a l’atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva a favor d’entitats sense finalitat de lucre, 
esmentada en el paràgraf anterior. 

 
3. La Diputació de Barcelona per acord de la Junta de Govern, celebrada el dia 25 

d’octubre de 2018, va aprovar inicialment la revocació total de la subvenció 
atorgada, entre d’altres entitats, a l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), per un import de tres mil euros (3.000,00€), per a 
l’actuació “2017 – Les bones pràctiques en l’àmbit de la joventut”. 

 
4. Posteriorment, es va detectar que l’entitat esmentada havia presentat, en data 11 

de maig de 2018, previ requeriment d’esmena i dins del termini atorgat per 
esmenar, una segona justificació de l’actuació subvencionada, que era correcta; i, 
per tant, l’aprovació de la revocació inicial es va produir degut a un error. En 
conseqüència, es considera com a despesa subvencionable correctament 
justificada l’import íntegre de la subvenció, 3.000,00 euros. 
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5. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern celebrada el dia 20 de 
desembre de 2018, va aprovar la rectificació de l’error de fet pel qual es va aprovar 
inicialment la revocació total de la subvenció atorgada a l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), amb NIF G63637482, per un 
import de tres mil euros (3.000,00€), per a l’actuació “2017 – Les bones pràctiques 
en l’àmbit de la joventut” i deixar-la sense efecte. 

 
6. D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona, es podran imputar a càrrec del pressupost de despeses de l’exercici 
corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en anys anteriors. 

 
7. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per un import total de 

3.000,00€, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així com, també 
existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici, 
havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret (acords 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 8 de juny de 2017 relatius a 
l’atorgament de la subvenció). 

 
8. Per tot l’exposat i d’acord amb la memòria de la gerenta de Serveis d’Igualtat i 

Ciutadania, de data 23 d’abril de 2019, es proposa considerar com a despesa 
subvencionable correctament justificada l’import de 3.000,00 euros; així com, 
proposar el reconeixement de crèdit de l’esmentada despesa, i autoritzar i disposar 
aquesta despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/60300/23110/48900 del 
vigent pressupost de la Diputació de Barcelona. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
2. Vist l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018 aprovada per decret de la Presidència núm. 

7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicada al Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona en data 11 de juliol de 2018, i modificada per decret núm. 9069/18, de 13 
de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, 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, adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR el reconeixement de crèdit a favor de l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), amb NIF G63637482, d’acord amb 
els motius detallats a la part expositiva. 
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de tres mil euros (3.000,00€) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/60300/23110/48900 del vigent pressupost de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. EFECTUAR el pagament de la subvenció atorgada a l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), amb NIF G63637482, per a 
l’actuació “2017 – Les bones pràctiques en l’àmbit de la joventut”, per un import de tres 
mil euros (3.000,00€). 
 
Quart. NOTIFICAR aquests acords a l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ).” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 
inicialment, la revocació total de la subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a 
l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia per l’assistència tècnica 
“Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la 
dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, 
Guatemala”, en el marc de la convocatòria de subvencions 201520145120006703, 
aprovada per acord de la Junta de Govern, de data 26 de març (BOPB de 2 d’abril 
de 2015) (exp. núm. 2014/9241).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la vicepresidenta segona i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova, amb l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria 
Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomentava activitats d’interès públic o social que tenien per finalitat 
contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu 
partenariat amb els propis municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i 
governs locals i/o regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB 
en data 5 de desembre de 2014. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
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(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions 
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20152015512000654B).  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la 
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723. Per tant, totes les 
sol·licituds, i documentació complementària, presentades amb els números de 
convocatòries 201520155120006523 (assistències tècniques), 20152015512000653B 
(projectes), i 20152015512000654B (accions de sensibilització i educació per al 
desenvolupament) s’hauran d’entendre referides a les convocatòries 
201520145120006703 (assistències tècniques), 201520145120006713 (projectes), i 
201520145120006723 (accions de sensibilització i educació per al desenvolupament) 
respectivament.  
 
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
Entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de subvencions 
201520145120006703 per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament, l’acció “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: 
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas 
Calientes, Guatemala”, de l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia,  en endavant 
Dones LID, va rebre una subvenció per un import de QUARANTA-CINC MIL EUROS 
(45.000 €), sobre un pressupost total de SETANTA-UN MIL CINC-CENTS EUROS 
(71.500 €), establint com a socis executors, membres del partenariat, ESADE 
(ESADECREAPOLIS) com agent empresarial, Consell Nacional de Dones de 
Guatemala (CONAMGUA), la Municipalidad de San Antonio de Aguas Calientes i 
l’Ajuntament de Mataró.   
 
En compliment amb les Bases Generals comunes aprovades per l’esmentat acord 
666/14 de la Junta de Govern d’aquesta Corporació, en data 7 de maig de 2015, es va 
realitzar el primer pagament de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (22.500 €) 
corresponent al 50% de la subvenció atorgada.    
 
El 15 d’octubre de 2015 Dones LID va presentar la justificació parcial del projecte 
corresponent als set primers mesos d’execució, la qual va haver-hi poca activitat 
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tècnica, sense aportar fonts de verificació ni cap acreditació de despesa, en 
conseqüència no es va efectuar el segon pagament de la subvenció atorgada, atès 
que les Bases Generals comunes determinaven que per rebre’l les entitats 
beneficiàries havien d’haver justificat prèviament el 70% del primer pagament, 
circumstància que no es complia.  
 
D’acord amb les indicades Bases Generals comunes, el període d’execució de les 
activitats subvencionades es va establir entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 
2016. 
 
En data 5 de juliol de 2016, mitjançant Decret 6830/16 del Diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona es va aprovar la 
pròrroga de diverses accions subvencionades en el marc de les convocatòries   
201520145120006703 i 201520145120006713, i entre elles, la relativa a l’entitat 
Dones LID, “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la 
dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, Guatemala” que 
es prorrogà fins al 31 de març de 2017 el termini d’execució, i fins al 30 de juny de 
2017 el de la justificació final. 
 
En data 13 d’octubre de 2016, mitjançant acord 500/16 de la Junta de Govern de la 
Corporació s’aprovà la modificació del pressupost de diverses accions, en el marc de 
les convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713, i entre les quals es 
trobava aquesta acció de l’entitat Dones LID. Amb aquesta modificació l’entitat va 
passar a executar la totalitat de la subvenció atorgada, i d’acord amb les seves 
explicacions aquesta modificació no suposava cap canvi en els objectius de l’actuació 
ni en el rol de cadascun dels socis. Així mateix, l’entitat la justificava a efectes de 
simplificar els tràmits administratius relatius a la realització de transferències als socis 
del projecte i agilitzar l’execució de l’actuació; i en el cas d’ESADE, que passava 
també d’executar pressupost a no executar-ne, indicava que aquest agent empresarial 
assumiria el rol de supervisor dels professionals que intervindrien com a serveis 
externs.   
 
El 30 de juny de 2017 Dones LID va presentar la justificació final del projecte i en data 
22 d’agost de 2017 va presentar documentació complementaria. Un cop revisada 
aquesta documentació, el 13 de setembre de 2017 es va requerir formalment a l’entitat 
perquè esmenés nombrosos aspectes formals i materials.  
 
En resposta al requeriment, el 28 de setembre de 2017 Dones LID va presentar més 
documentació complementaria que, un cop més, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació de Barcelona va considerar deficient.  
 
El 4 de juliol de 2018 Dones LID va aportar nova documentació composta per nous 
documents acreditatius de despeses i una memòria - resum general de tota l’actuació 
(95 pàgines més annexos).   
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

En relació a la documentació presentada, l’informe elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament, de data 15 de maig de 2019, centre gestor de la 
subvenció, fa una anàlisi de la justificació presentada per Dones LID i en les seves 
conclusions indica el següent:  
 

 Incertesa respecte a la situació real del Tecnocentre.  
 

De la definició inicial del projecte es dedueix que el Tecnocentre de San Antonio de 
Aguas Calientes (en endavant SAAC) es troba operatiu i en funcionament: “El 
Tecnocentre de San Antonio Aguas Calientes està ja construït i funcionant amb 
unes capacitacions bàsiques per a la inserció laboral de les dones i els homes del 
municipi" punt 4.5 del document de sol·licitud del projecte. Tot i això, les dues 
últimes memòries justificatives presentades inclouen algunes mencions que fan 
sospitar el contrari “les formacions s’estan impartint en dependències municipals, 
[...]”, apartat 3 de l’Annex A Memòria tècnica final. “Por cuestiones presupuestarias 
se ha tenido que retrasar la edificación del tecnocentro hasta el periodo 2017-2018” 
d’acord amb Memòria resum lliurada el juliol de 2018. 
 
Alhora, més enllà de l’edifici destinat a acollir aquest centre, tampoc s’acredita, a 
partir de la documentació presentada, l’aspecte funcional i organitzatiu del 
Tecnocentre en dependències municipals. En aquest sentit, no es concreta si hi 
havia un equip tècnic i una direcció treballant al Tecnocentre amb un pla de treball. 
Un altre fet destacable és que al viatge a Barcelona no hi participa cap membre de 
l’equip tècnic del Tecnocentre. 
 
En el seguit d’informes i documentació aportada es troba a faltar una explicació 
clara de la situació. El fet de no disposar de cap font de verificació directa de 
l’existència del Tecnocentre incrementa els nostres dubtes respecte la realització 
efectiva del projecte i sobre quin impacte ha tingut a San Antonio de Aguas 
Calientes. 

 

 No s’acredita l’elaboració de la documentació tècnica prevista ni la vinculació amb 
els serveis externs contractats. 

 
No es te certesa de quins són els documents que han realitzat els serveis externs, 
ja que cap d’ells està signat i datat.  
 
En relació amb l’estudi previ (A 1.1.1) els successius elements de resposta 
obtinguts per part de l’entitat durant el període de justificació del projecte han estat 
ambigus i contradictoris. Tant és així, que s’han presentat fins a tres documents 
diferents del suposat estudi, i cap d’ells respon a l’objecte de l’activitat.  
 
Inevitablement, la successió de documents presentats genera dubtes sobre la 
credibilitat i rigor dels diferents informes aportats com a justificació. En relació a la 
justificació econòmica d’aquesta activitat hi ha despeses que semblen correspondre 
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a la seva realització per un total de 4.609,35 euros (factures d’Àfrica Macías, amb el 
concepte estudi previ projecte Guatemala, Manuel Manzano amb el concepte 
recopilació de dades inicials i Audit Group SL amb el concepte justificació prèvia de 
l’estudi socioeconòmic) sense que es pugui establir a quins documents podrien 
estar associats.  
 
La matriu de planificació estableix una sèrie de documents que constitueixen la 
base de coneixement del projecte que són els següents:  

 

 “Estudi previ” (A. 1.1.1) (analitzat en el paràgraf anterior) 

 “Document de treball sobre l’accés de la dona a la formació” (A 1.1.2)  

 “Document de treball que recull noves estratègies” (A 1.2.1)  

 “Informe sobre l’impacte del projecte en la població del territori” (Objectiu 
específic 3)  

 “Recomanacions pel Tecnocentre” (A 3.1.1) 
 
Els quatre primers no s’han pogut identificar, i en la documentació aportada per 
l’entitat només s’ha inclòs de manera individualitzada el document “Recomanacions 
pel Tecnocentre” (A 3.1.1), però no consta ni els seus autors ni els honoraris 
relacionats. 
 
En canvi, sense cap explicació prèvia, s’aporta un estudi relatiu a la implementació 
del “Centro Universitario de Sacatepéquez” el qual no estava previst en la definició 
del projecte i consta que ha estat realitzat, entre altres, pels mateixos professionals 
indicats per l’estudi previ (A 1.1.1) (Àfrica Macías, Manuel Manzano i Audit Group 
SL). Atès que aquests professionals consten com a autors d’aquest document, però 
el concepte de les seves factures podria fer referència a l’activitat A.1.1.1 no es pot 
establir la correspondència entre el document sobre la implementació del “Centro 
Universitario de Sacatepéquez” i les factures dels professionals esmentats. Aquest 
fet posa en qüestió que els fons de la subvenció s’hagin destinat íntegrament a 
l’objecte de la mateixa.  
 
En relació amb la documentació lliurada, no s’explica ni acredita en cap moment la 
implicació dels socis del projecte en la seva realització. 

 

 Deficiències en l’explicació de les millores introduïdes en l’àmbit formatiu. 
 
Tot i el seu aspecte troncal en l’assistència tècnica objecte de l’actuació, no 
s’aporten elements específics ni fonts de verificació directes que demostrin quin ha 
estat l’efecte concret del projecte en relació amb l’oferta formativa del Tecnocentre i 
el seu servei de suport a l’emprenedoria, en particular, en relació a les dones. 

 Una proporció molt reduïda d’activitats demostrades. 
 

L’entitat no aporta fonts de verificació per a la majoria de les activitats previstes.  
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S’han realitzat els viatges a Guatemala, Barcelona i Mataró dels quals s’aporta un 
programa de visites, fotografies i les despeses associades. De tota manera, 
manquen les fonts de verificació previstes en la definició del projecte: el material per 
a la dinamització de les jornades (A 2.1.3), el material per a la formació, la valoració 
de les enquestes de satisfacció, el llistat d’assistència (A 2.2.1), i el material pel 
debat entre el partenariat (A 2.2.2). 
 
Es pot concloure, doncs, que els viatges s’han realitzat però aquests no 
constitueixen una activitat en sí mateixa, són un element instrumental per tal 
d’aconseguir els objectius de la subvenció, i no es considera que s’acrediti 
suficientment que aquests viatges, realitzats al final del projecte, hagin suposat una 
transferència de coneixement real aplicable al Tecnocentre que pugui contribuir a la 
creació de capacitacions per al municipi i a fer efectiu el funcionament de la 
incubadora d’empreses.  
 
S’aporta un document de recomanacions per al Tecnocentre però no es demostra la 
vinculació amb el territori ni l’apropiació per part dels beneficiaris. En aquest 
document, com ja s’ha indicat, no s’identifiquen els autors ni els honoraris associats. 
A més, un cop analitzat es fa evident la seva inconsistència, ja que es tracta d’un 
text amb un redactat confús i que quasi no inclou recomanacions en clau de gènere 
(que, teòricament, és un dels objectius principals del projecte). En aquest sentit, 
tampoc es demostra la implicació dels membres del partenariat en les activitats. A 
més, part de les valoracions realitzades al llarg de la visita a Barcelona i Mataró, 
durant la darrera setmana d’execució del projecte, indica que les recomanacions no 
han quedat integrades entre els actors del territori. 
 
Per bé que s’aporten explicacions produïdes per part de l’entitat beneficiària, no hi 
ha documentació provinent de Guatemala ni de la resta de socis del projecte, 
manquen fonts directes que acreditin la realitat de les actuacions del projecte. Per 
tant, la realització de l’objecte és fonamenta en la pròpia declaració de l’entitat 
sense altra documentació que serveixi per acreditar-ho.  
 
D’acord amb la justificació presentada el cost total del projecte ha resultat de 
45.000 € (42.959,63 € imputat a la subvenció i 2.040,37 € de cofinançament), per 
tant, s’incompleix amb la base específica 6 de la convocatòria que indica que 
l’import individualitzat de la subvenció no superarà el 70% del cost total de 
l’assistència tècnica. 
 

 Elements de difusió i comunicació del projecte deficients. 
 
Tot i que el projecte inclou tres activitats relacionades amb la difusió de les 
actuacions realitzades (A1.2.2, A2.2.3 i A3.2.2), les fonts de verificació aportades 
il·lustren una manca generalitzada de la menció del projecte i del suport atorgat per 
la Diputació de Barcelona, incomplint la Base General comuna núm. 21 de la 
convocatòria que indica que “Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració 
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de la Diputació de Barcelona en l’execució de l’activitat, projecte o intervenció, en 
tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals”.  
 

 No es demostra la contribució de les diferents entitats sòcies membres del 
partenariat. 
 
El projecte preveia en la formulació inicial la implicació efectiva de les entitats 
sòcies al llarg de tot el projecte però només es té constància de la participació als 
viatges de Guatemala, Barcelona i Mataró. En cap moment s’acredita la participació 
continuada dels membres del partenariat malgrat que s’indica que s’ha produït 
durant tota l’actuació. Recordem que els rols establerts en el partenariat era un 
element que es valorava a l’hora d’establir la puntuació per atorgar la subvenció així 
com era un requisit establert en les bases reguladores de la convocatòria. La base 
específica 3 punt 3 de la convocatòria indica: “Les actuacions subvencionables 
hauran d’executar-se a través d’un partenariat format per actors públic–privats, 
liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats hauran de 
comptar amb un mínim de 4 socis [...]”. 

 

 De manera generalitzada no s’aporten les fonts de verificació previstes.  
 
L’entitat beneficiària només aporta una petita part de les fonts de verificació que va 
establir en la matriu de planificació de la definició inicial del projecte.  
 
Tot i que s’han requerit, les fonts de verificació presentades són insuficients i 
essencialment indirectes, produïdes per la pròpia entitat. Per tant, no permeten 
valorar en quina mesura s’han assolit els resultats i objectius indicats o/i si aquests 
s’han produït gràcies a les activitats desenvolupades en el marc del projecte.  

 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat a l’informe de data 15 de maig de 2019, 
que indica que atesos els incompliments de les bases generals comunes i de les 
específiques esmentades anteriorment, així com les deficiències en la justificació del 
projecte, i donat que l’entitat no ha aportat elements objectius que permetin la  
valoració positiva de l’execució del projecte i, per tant, de l’assoliment dels objectius i 
resultats previstos en la seva formulació, proposa la revocació inicial de la subvenció 
atorgada per import de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000 €), així com, requerir 
el reintegrament de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (22.500 €) corresponent al 
primer pagament  realitzat per la Diputació de Barcelona a l’entitat beneficiària.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, no s’acredita l’assoliment dels objectius i 
resultats del projecte i s’incompleix l’obligació de justificació en els termes previstos a 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i en 
les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries per a 
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l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2015), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data 27 de novembre de 2014 (AJG 666/14) i publicades al 
BOPB de data 5 de desembre de 2014. 
 
Vist el que preveu l’art 14 i 30 de la LGS relatius, respectivament, a les obligacions 
dels beneficiaris de les subvencions i a la justificació de les subvencions públiques.    
 
Vist l’article 37, lletres b) i c), de la LGS sobre l’incompliment total o parcial de l’objectiu 
de l’activitat i de l’obligació de justificació, així com el títol III del Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.  
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB 
d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre 
(publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018), per Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre (publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018), i per Decret núm. 3594/19, de 
26 de març (publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS  
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació total de la subvenció atorgada, per import 
de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000 €), a l’entitat Dones per la Llibertat i la 
Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: 
noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas 
Calientes, Guatemala”, en el marc de la convocatòria de subvencions 
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201520145120006703 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 134/15, de 
data 26 de març (BOPB de 2 d’abril de 2015). 
 
Segon. CONCEDIR a l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri 
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
procedirà a tramitar la revocació definitiva i a requerir el reintegrament de l’import de 
VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (22.500 €) corresponent al pagament  realitzat 
per la Diputació de Barcelona a l’entitat beneficiària. 
 
Tercer. NOTIFICAR l’acord precedent a l’entitat Dones per la Llibertat i la 
Democràcia.” 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/274524 per a l’adequació de la sala polivalent al 
Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues i Riells i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0009501).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5931, de data 20 de 

juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Bigues i Riells 

NIF P0802300D 

Preacord  
Adequació de la sala polivalent al Centre Cívic i 
Cultural El Rieral 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

359.187,92 € 

Periodificació (EUR) 2018 359.187,92 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 
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2. En data 18 de desembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 

3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 

4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 

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

 

Fonaments de dret 
 

És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’apartat 7.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB d’11 de 
juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el 
BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 
Ens destinatari Ajuntament de Bigues i Riells 

NIF P0802300D 

Actuació Adequació de la sala polivalent al Centre Cívic i Cultural El Rieral 

Codi XGL 19/X/274524 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

359.187,92 € 
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Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 359.187,92 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en 
el BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019; assistit pel secretari 
delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB, en data 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per <òrgan de govern competent>, <nom 
i cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona, de 26 de novembre de 2015, va aprovar el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Bigues i Riells i la Diputació de 
Barcelona han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de 
cooperació “Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general, així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5931, de data 20 de juny 

de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 
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Ens destinatari Ajuntament de Bigues i Riells 

NIF P0802300D 

Preacord  
Adequació de la sala polivalent al 
Centre Cívic i Cultural El Rieral 

Aportació de la Diputació (EUR) 359.187,92 € 

Periodificació (EUR) 2018 359.187,92 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
Instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 18 de desembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG 
..................), de data ......................................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Bigues i Riells i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
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Ens destinatari Ajuntament de Bigues i Riells 

NIF P0802300D 

Actuació 
Adequació de la sala polivalent al Centre Cívic i 
Cultural El Rieral 

Codi XGL 19/X/274524 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

359.187,92 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 359.187,92 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Base de concertació 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
de Barcelona d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius 
d’aquesta Diputació per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació de Barcelona, aquesta 
pot procedir a la compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin 
d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació de 
Barcelona en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
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Locals”, el que inclou els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, 
distribució, comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació 
d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 

 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a 1 any més. 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

Quart. Execució de despeses  
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de 
setembre de 2019, d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la formalització, i 
tenint en compte que la justificació ha de ser el mateix any de la imputació 
pressupostària. 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 

 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació de Barcelona pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients 

administratius i tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació de 

Barcelona es reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes 
tant de l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es 
considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 30 de 

novembre de 2019. 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació de 

Barcelona, no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
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el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació de Barcelona reduirà 
l’ajut i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  

 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 

Vuitè. Pagament  
 

1. Els pagaments de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la 
corresponent justificació. 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 

3. Els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona en cada exercici pressupostari 
són, com a màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. En cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la 
periodificada per a aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat 
següent. 

 

Novè. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 

 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació de 

Barcelona als elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 
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Onzè. Tancament  
 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 

Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
Tretzè. Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 

En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
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Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 

I en prova de conformitat, les persones signen el present conveni electrònicament.“ 
 

Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de tres-cents cinquanta-nou mil cent 
vuitanta-set euros amb noranta-dos cèntims (359.187,92 €), amb la següent 
distribució: 
 

- 359.187,92 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 de 
l’anualitat 2019. 

 

Quart.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 

Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 

74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/274521 per a la reforma del Casal Familiar del 
Bruc i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni 
específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” (exp. núm.  2019/0009502).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 8416, de data 2 de 

setembre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament del Bruc 

NIF P0802500I 

Preacord  Reforma del Casal Familiar del Bruc 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

310.000 € 

Periodificació (EUR) 
2017 155.000 € 

2018 155.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

2. En data 25 de gener de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 
preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

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

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

 

Fonaments de dret 
 

És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’apartat 7.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB d’11 de 
juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el 
BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament del Bruc 

NIF P0802500I 

Actuació Reforma del Casal Familiar del Bruc 

Codi XGL 19/X/274521 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

310.000 € 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
Periodificació 
 

Anualitat Import (EUR) 

2019 310.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Manteniment i reposició d’inversions per al foment de la 
diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en 
el BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019; assistit pel secretari 
delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB, en data 17 de juliol 
de 2018. 
 
AJUNTAMENT DEL BRUC, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament del Bruc i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació “Manteniment i 
reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de 
reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el 
seu funcionament i disponibilitat. 
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Secretaria General 

 
 

 

 

 

III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 8416, de data 2 de 
setembre de 2019, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament del Bruc 

NIF P0802500I 

Preacord  Reforma del Casal Familiar del Bruc 

Aportació de la Diputació (EUR) 310.000 € 

Periodificació (EUR) 
2017 155.000 € 

2018 155.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per 
al foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 25 de gener de 2019, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern (AJG 
..................), de data ......................................... 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament del Bruc i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 

relació a l’actuació següent: 
 

Ens destinatari Ajuntament del Bruc 

NIF P0802500I 

Actuació Reforma del Casal Familiar del Bruc 

Codi XGL 19/X/274521 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

310.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 310.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Base de concertació 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació 
pressupostària 

G/40101/33400/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 

1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 
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3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit 
territorial. 

 

Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren. 
 

2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 
poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any més. 

 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

Quart. Execució de despeses  
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de 

setembre de 2019, d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la formalització, i 
tenint en compte que la justificació ha de ser el mateix any de la imputació 
pressupostària. 

 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 

cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 

 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
 

2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 

 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 

reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  

 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 

 
2. La despesa s’ha de justificar com a màxim el 30 de novembre de 2019. 
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3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
 

4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 

 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  

 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 

2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 

 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 

màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas 
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a 
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  

 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 
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Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 

les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  

 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
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- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 
disposat en el present conveni. 

- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 

 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones signen el present conveni electrònicament.“ 

 
Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de tres-cents deu mil euros, amb la 
següent distribució: 
 

- Tres-cents deu mil euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40101/33400/76260 de l’anualitat 2019. 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/273000 per a l’adequació de la planta soterrani 
del Marquet de l’Era (C. Sant Feliu, 2) Casa de la Vila de Sant Llorenç Savall i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp. núm. 2019/0009475).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, 
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aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5584, de data 10 de 

juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Llorenç Savall 

NIF P0822100D 

Preacord  
Adequació planta soterrani del Marquet de l’Era 
(C. Sant Feliu, 2). Casa de la Vila 

Aportació de la Diputació (EUR) 124.000 € 

Periodificació (EUR) 2017 124.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. En data 14 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 
 

3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 
col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

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

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

 
Fonaments de dret 
 
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’apartat 7.2.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències 
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i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB d’11 de 
juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el 
BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
 
Ens destinatari Ajuntament de Sant Llorenç Savall 

NIF P0822100D 

Actuació 
Adequació planta soterrani del Marquet de l’Era (C. Sant Feliu, 2). 
Casa de la Vila 

Codi XGL 19/X/273000 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

124.000 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 124.000 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, Marc Castells i Berzosa, facultat 
en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB 
d’11 de juliol de 2018; modificada pel Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en 
el BOPB de 19 de setembre de 2018; modificada pel Decret núm. 11043/18, de 26 
d’octubre, publicat en el BOPB de 30 d’octubre de 2018; i modificada pel Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, i publicat en el BOPB d’1 d’abril de 2019; assistit pel secretari 
delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat en el BOPB, en data 17 de juliol 
de 2018. 
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AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL, representat per <òrgan de govern 
competent>, <nom i cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i la Diputació 
han decidit desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació: “Nova 
inversió per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les actuacions en 
matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, així com 
noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 5584/16, de data 10 de 

juny de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Aj. Sant Llorenç Savall 

NIF P0822100D 

Preacord  
Adequació planta soterrani del Marquet de l’Era 
(C. Sant Feliu, 2). Casa de la Vila 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

124.000,00 € 

Periodificació (EUR) 2017 124.000,00 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Oficina d’Estudis i Recursos Culturals 

Tipus de preacord Inicial 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10332/16, de data 26 

d’octubre de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de 
les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per 
objecte regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els 
compromisos assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes 
instruccions es va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la 
formalització dels preacords. 

 
V. En data 14 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
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esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona <número>, de data <data>. 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 
relació a l’actuació següent: 

 

Ens destinatari Aj. Sant Llorenç Savall 

NIF P0822100D 

Actuació 
Adequació planta soterrani del Marquet de l’Era 
(C. Sant Feliu, 2). Casa de la Vila 

Codi XGL 19/X/273000 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

124.000,00 € 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2016 -------- 

2017 -------- 

2018 -------- 

2019 124.000,00 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens és palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu 
al foment dels interessos municipals. 
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- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 
vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació 
per fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 

 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Ajut econòmic 

Aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 

 
2. Per part de l’ens destinatari: 

 
1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 

Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, 
comunicació pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit 
territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any més. 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 

Quart. Execució de despeses  
 

1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de 
juny de 2019, d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la formalització, i tenint en 
compte que la justificació ha de ser el mateix any de la imputació pressupostària. 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 
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Cinquè. Seguiment de les actuacions 

 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 

reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  

 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019. 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
Setè. Procediment de justificació  

 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp. 
 

Vuitè. Pagament  
 

1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 

3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas 
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a 
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 
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Novè. Finalització d’actuacions  

 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els 
termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 

les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  

 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 

Dotzè. Modificacions 
 

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 

 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 

 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni 

electrònicament.“ 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de cent vint-i-quatre mil euros 
(124.000 €), amb la següent distribució: 
 

- 124.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40101/33400/76260 de 
l’anualitat 2019. 

 
Quart. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases especifiques per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
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impulsades a la província de Barcelona per les entitats representatives dels 
diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm. 
2019/10254).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la 
seva funció genèrica de suport als projectes culturals del seu àmbit territorial, té el 
compromís institucional de cooperar i donar suport a totes aquelles propostes i 
iniciatives que tinguin per finalitat la preservació i el foment de la cultura en qualsevol 
de les seves manifestacions, tot col·laborant amb els ens locals de la província i 
d’altres institucions públiques i privades. 
 
És interès de la delegació de cultura, donar suport a les entitats que aglutinen la 
representació dels sectors culturals i dels seus professionals en els àmbits de la gestió 
cultural, la difusió artística i el patrimoni cultural. 
 
L’objectiu d’aquest suport ha de revertir en la millora, impuls, defensa i 
desenvolupament dels professionals del sector i de les activitats que aquestes entitats 
duen a terme per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del 
sector en la cultura i en la societat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017.  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent mil 
euros (100.000.- EUR) amb càrrec a l’aplicació G/40100/33400/48916 del pressupost 
de l’exercici 2019. 
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Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 
Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
És competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 3.3 b) de la Refosa 
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018; modificada per 
Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat en el BOPB de 19 de setembre de 
2018; modificada per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat en el BOPB de 
30 d’octubre de 2018; i modificada per Decret núm. 3594/19, de 26 de març, i publicat 
en el BOPB d’1 d’abril de 2019. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120011143), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de donar suport a activitats impulsades dins de 
la província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, l’any 2019, el text íntegre de la qual és el següent: 

 
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
DONAR SUPORT A ACTIVITATS IMPULSADES DINS LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
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PER LES ENTITATS REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS 
I/O DELS SEUS PROFESSIONALS, L’ANY 2019 
 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011143 
 
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser 
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de 
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de 
maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 

 
 

2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 

1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que 
atorgui la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a donar suport a les activitats 
impulsades dins de la província de Barcelona, l’any 2019, per les entitats que 

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

  
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb 

les previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a 
l’activitat de foment, millora, impuls i desenvolupament d’activitats que les entitats 
representatives dels sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme dins 
de la província de Barcelona per donar projecció a la professió i fomentar una major 
presència del sector en la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, 
la difusió artística i el patrimoni cultural.  

 
Les programacions anuals de les entitats NO seran objecte de subvenció. Es podran 
incloure projectes d’activitats vinculades, entre d’altres, als àmbits següents: 
 
- Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals 

dels sectors culturals. 
- Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals. 
- Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual 

representen. 
- Elaboració d’estudis de recerca. 
- Creació i/o edició de publicacions especialitzades. 
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- Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus 
associats. 

- Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, 
seminaris...) a realitzar dins les comarques barcelonines. 

- Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes. 
 

3. Caràcter de les subvencions 
 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 

 
4. Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats realitzades per l’entitat, dins de la província de Barcelona, compreses 
durant el període de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019. 

 
5. Requisits de la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 

constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, 
sempre que no estiguin afectades en cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), 
i reuneixin les següents condicions: 

 
a) Entitats privades, sense ànim de lucre, que aglutinen la representativitat d’un 
dels sectors culturals i/o dels seus professionals. 

 
El caràcter de representació del sector i/o dels seus professionals haurà de quedar 
degudament acreditat als seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds 
presentades per entitats que tinguin una representació territorial del sector inferior a 
la comunitat autònoma de Catalunya. 

 
b) Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.  

 
Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per tenir convocatòries pròpies. 
 

2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant el lliurament dels documents que s’indiquen a l’article següent. 

 
3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en 

el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa 
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
a través de certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi 
expressament a la Diputació quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a 
l’article 45 OGS. 
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6. Documentació a aportar 
 

1. Model de sol·licitud normalitzat que es podrà descarregar al web i que haurà 
d’incorporar la següent informació: 

 
a) Identificació del beneficiari, aportant còpies escanejades de: 

 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts 
i/o aquella documentació en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal, aportant còpies escanejades de: 
 

 DNI. 

 Poders de representació i/o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que 
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

 
c) Domicili del beneficiari, telèfon mòbil i correu electrònic a efectes de notificació. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona 
perquè aquesta pugui consultar directament a l’Agència Tributària i a la 
Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves 
obligacions. 

 
2. Memòria del projecte d’activitats a realitzar dins la província de Barcelona per al que 

es demana la subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat. 
 
3. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb 

l’annex 2 del model normalitzat. 
 
4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
6. Declaració de les subvencions, patrocinis, mecenatges o altres ingressos obtinguts 

per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, 
d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.  

 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 

de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, 
d’acord amb l’annex 4 del model normalitzat. 
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8. Declaració responsable que acrediti el nombre de socis adscrits a l’entitat a 31 de 
desembre  dels anys compresos en el període 2013 – 2018 i del pressupost anual 
de l’entitat aprovat per al 2019, d’acord amb l’annex 5 del model normalitzat.  

 
9. En el cas d’haver presentat la documentació legal de l’entitat amb anterioritat, 

declaració responsable de la vigència de la mateixa, d’acord amb l’annex 6 del 
model normalitzat. 

 
10. Altres documents:  
 
- Si s’escau, documentació acreditativa de la participació en consells, juntes o taules 

de treball i assessorament d’organismes públics sectorials (obligatori per obtenir 
puntuació en el corresponent apartat dels criteris de valoració). 

 
- Altres documents que el sol·licitant consideri adient aportar per ser tinguts en 

compte en la valoració (memòria ampliada i detallada del projecte, memòria de 
l’entitat de l’any anterior, pla de comunicació, estudis, revistes...) 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. El model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
que anirà degudament signat electrònicament pel representant legal. 

 
7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el dia 27 de juny de 
2019. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases, el model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la 
base 6 podrà trobar-se al lloc web següent: http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
La sol·licitud conjuntament amb la documentació exigida a la base 6 s’haurà de presentar 
electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania. 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l‘entitat, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, 
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 

http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania
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o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a gs.cultura@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 
Cada sol·licitant presentarà una única sol·licitud que inclogui totes les activitats. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació 
o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
9. Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius: 

 
1. Representativitat, solidesa i trajectòria de l’entitat sol·licitant, fins a 35 punts, en base als 

següents elements: 
 

a) Incidència de l’entitat en el seu sector/àmbit professional, fins a 10 punts valorat per 
l’evolució del nombre d’associats en els darrers cinc anys. 

 
b) Anys d’activitat de l’entitat des de la seva constitució, fins a 10 punts. 
 
c) Estudis del sector o la professió realitzats en els darrers cinc anys, fins a un màxim de 

5 punts. 
 
d) Participació en consells, juntes, debats o assessoraments d’organismes públics, en 

els darrers 3 anys fins a un màxim de 10 punts. Per tal de poder obtenir puntuació en 
aquest apartat, caldrà aportar documentació on s’acrediti aquesta participació. 

 

mailto:gs.cultura@diba.cat
mailto:registre.general@diba.cat
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2. Capacitat d’organització i d’innovació de l’entitat, que es valorarà en base a la quantitat i 
tipologia de les activitats programades durant l’any 2019, a la solvència i capacitat 
tècnica de l’entitat, i als projectes/convenis comuns amb altres entitats del sector o 
d’altres sectors, fins a 15 punts. 

 
3. Estratègies de comunicació i difusió de les activitats i de relacions amb la comunitat, fins 

a un màxim de 10 punts. Es valorarà l’existència i coherència d’un pla de comunicació, 
presència activa a les xarxes socials, l’existència d’una agenda d’activitat, la publicació 
d’un butlletí amb periodicitat regular, l’edició de llibres o revistes especialitzades i tots 
aquells elements que es considerin adients per a difondre les activitats de l’entitat. 

 
4. Qualitat i innovació del projecte presentat, avaluada pel seu grau d’elaboració, concreció 

i coherència de les activitats descrites, en relació als objectius de l’entitat i de la 
convocatòria, fins a 30 punts. 

 
Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per 
tal d’acreditar els criteris de valoració.  
 
Les Acadèmies que englobin el conjunt del sector, com a entitats de representació de primer 
nivell, obtindran la puntuació màxima en els apartats 1, 2 i 3. 
 
La valoració tindrà un màxim de 90 punts. Els projectes subvencionats caldrà que obtinguin 
un mínim de 45 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 

 
11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost 2019, 
destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives del sector cultural. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 

 
12. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 75 i 
90 punts o bé als que el pressupost anual de despeses de l’entitat sigui superior a 
200.000€, sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 5.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 74,9 punts, 
amb un pressupost anual de despeses de l’entitat inferior a 200.000€ 

 La quantitat que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut una 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 45 i 64,9 punts, 
tenint en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 3.000€ 

 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte subvencionat. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança general de subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 
 

 El President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de 
l’òrgan responsable, o persona en qui delegui. 

 El Diputat delegat de Cultura, o persona en qui delegui. 

 El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports. 

 Un representant de la Presidència de la Corporació. 

 La Gerent de Serveis de Cultura, que actuarà com a secretària. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total 
previst. 

 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu  comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 

 
16. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la LGS les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment 
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció.  

 
1. Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 

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

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

Seguretat Social. 
 
3. El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i 

de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a 
aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i 
en relació a la subvenció concedida. 

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

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

 
5. Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

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

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

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
17. Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 
a) Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat. 
b) Despeses de l’equip directiu, personal tècnic, de gestió o administratiu  del temps dedicat 

a l’activitat subvencionada. Es computaran les retribucions brutes del personal laboral 
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contractat pel sol·licitant i les despeses de seguretat social fins a un màxim del 50% de 
l’import del cost total del projecte. 

c) També se subvencionaran les despeses de serveis de direcció, gestió o  administració 
que siguin facturats al sol·licitant per part de personal autònom o societats. 

d) Creació i edició de llibres i publicacions.  
e) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció 

de les activitats (programes, cartells, publicacions) i les despeses de creació i 
manteniment del web de l’entitat. 

f) Despeses corresponents a viatges i allotjaments vinculats al projecte. 
g) Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats 

subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics; 
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de neteja i seguretat; 
assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipal, etc.) sempre que no superin el 5% del 
cost total de l’activitat.  

h) Despeses d’auditoria fins a 2.000€. 
 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2019 i caldrà 
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període 
de justificació.  
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 
18. Despeses no subvencionables 

 
No seran subvencionables les següents despeses: 

 

 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 
despeses de manutenció encara que estiguin vinculades a tasques de representació o 
de l’activitat. 

 Despeses corresponents a viatges i allotjaments no vinculades al projecte subvencionat. 

 Interessos o comissions bancàries. 

 Adquisició de maquinari i/o programari inventariables.  
 

19. Subcontractació 
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent,  dels justificants que en ella s’exigeixen. 
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Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se 
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
21. Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el dia 2 de gener i el 28 de febrer 
de 2020. 
 
Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant el model normalitzat 
que revestirà la forma de: 

 
OPCIÓ A: Compte  justificatiu simplificat, i contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

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

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del RLGS. 
En la confecció de la memòria econòmica s’haurà de justificar el cost total de l’activitat, 
amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 

 
Respecte a les despeses imputades per part del beneficiari en el compte justificatiu 
simplificat, i una vegada revisada la documentació presentada, el centre gestor requerirà al 
beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria 
econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la 
subvenció. 
 
La mostra seleccionada estarà conformada per totes les factures imputades a la Diputació 
de Barcelona.  
 
OPCIÓ B: Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

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

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

3) Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS.  

 
L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
En qualsevol de les dues opcions, per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la 
despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de 
justificació.  
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Altra documentació: A més del compte justificatiu, caldrà aportar la documentació gràfica o 
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de l’activitat subvencionada. 
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
El representant legal de l’entitat respon del a veracitat del a documentació digitalitzada. En 
qualsevol moment, la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar els originals per poder acarar 
la documentació, tant la presentada en el moment de la sol·licitud com la referent a la 
justificació recollida. 

 
22. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  que sigui notificat per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic 
indicada, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció 
de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en 
cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

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

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

 
23. Mesures de garantia 

 
Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 

 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de l’entitat 
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració de les condicions que van 
determinar la concessió de la subvenció. 

 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
Àrees de la Diputació de Barcelona, altres administracions o ens públics o privats per a la 
mateixa activitat.  
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
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Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 
26. Publicitat de les subvencions concedides 

 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de 
publicitat de subvencions. 

 

27. Mesures de difusió del finançament públic 
 

Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 

 
28. Causes de reintegrament  

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 

definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat l’entitat beneficiària estarà obligada a 
reintegrar l’excés.  

 
2. Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la 

subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
29. Obligats al reintegrament   

 
1. Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres. 
 
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 

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

30. Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV 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. 

 
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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31. Règim jurídic supletori 
 

En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

32. Protecció de dades 
 

Les dades personals facilitades en el decurs de la present convocatòria de subvenció seran 
tractades per la Diputació de Barcelona de manera que se li garanteixen el seus drets, tot 
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general 
de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el 
tractament de les seves dades personals per aquest cas.” 

 

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa 
l’apartat 4. 1  de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text 
íntegre del qual és el següent: 
 

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 30 DE MAIG DE 2019 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
DONAR SUPORT A ACTIVITATS IMPULSADES DINS LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
PER LES ENTITATS REPRESENTATIVES DELS DIFERENTS SECTORS CULTURALS  
I/O DELS SEUS PROFESSIONALS, L’ANY 2019 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011143 

 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es poden trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
Primer. Beneficiaris. 
 
Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades en cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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a) Entitats privades, sense ànim de lucre, que aglutinen la representativitat d’un dels sectors 

culturals i/o dels seus professionals. 
 

El caràcter de representació del sector i/o dels seus professionals haurà de quedar 
degudament acreditat als seus estatuts. No seran admeses les sol·licituds presentades 
per entitats que tinguin una representació territorial del sector inferior a la comunitat 
autònoma de Catalunya. 

 
b) Tenir el domicili social a la demarcació de la Diputació de Barcelona.  

 
Resten excloses les entitats de cultura popular i tradicional, per tenir convocatòries pròpies. 
 
Segon. Objecte. 

 
1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, destinades a donar suport a activitats impulsades dins de la 
província de Barcelona, l’any 2019, per les entitats que  

 
a) Integren la representativitat del seu sector cultural a nivell de Catalunya, o bé 
b) Representen globalment els professionals dels diferents sectors de la cultura. 

 
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació i, d’acord amb les 

previsions del Pla estratègic de subvencions per a l’any 2019, aquestes subvencions 
hauran de fomentar projectes d’interès públic o social vinculats a l’activitat de foment, 
millora, impuls i desenvolupament de les activitats que les entitats representatives dels 
sectors culturals i/o dels seus professionals duen a terme dins de la província de 
Barcelona per donar projecció a la professió i fomentar una major presència del sector en 
la cultura i en la societat, dins el àmbits de la gestió cultural, la difusió artística i el 
patrimoni cultural.  

 
Les programacions anuals de les entitats NO seran objecte de subvenció. Es podran 
incloure projectes d’activitats vinculades, entre d’altres, amb als àmbits següents: 

 
- Assessorament, defensa, representació i promoció dels interessos dels professionals 

dels sectors culturals. 
- Organització d’activitats diverses adreçades als professionals dels sectors culturals. 
- Impuls d’activitats adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el sector al qual 

representen. 
- Elaboració d’estudis de recerca. 
- Creació i/o edició de publicacions especialitzades. 
- Organització d’activitats d’informació, comunicació i promoció del sector i dels seus 

associats. 
- Activitats de formació i reciclatge adreçades als seus associats (cursos, jornades, 

seminaris...) a realitzar dins de les comarques barcelonines. 
- Dotació de beques i residències per als joves creadors i artistes. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

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 destinarà aquest any 2019 per a la concessió de les 
subvencions regulades en la present convocatòria serà de CENT MIL EUROS (100.000 €) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40100/33400/48916 del pressupost 2019, 
destinada a subvencionar activitats de les entitats representatives dels sectors culturals i/o 
dels seus professionals. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
L’import a concedir es determinarà en relació als punts assignats, de la següent manera: 

 

 S’atorgarà una subvenció de 10.000 € als projectes que tinguin una puntuació entre 75 i 
90 punts o bé als que el pressupost de despeses de l’entitat sigui superior a 200.000€, 
sempre i quan obtinguin una puntuació mínima de 70 punts. 

 S’atorgarà una subvenció de 5.000 € als projectes que obtinguin entre 65 i 74,9 punts, 
amb un pressupost inferior a 200.000 €. 

 La quantitat que resti després d’atorgar els imports als projectes que hagin obtingut la 
puntuació igual o superior a 65 punts, es distribuirà  de forma proporcional en relació als 
punts assignats entre els sol·licitants que obtinguin una puntuació entre 45 i 64,9 punts, 
tenint en compte que l’import màxim individual no podrà superar els 3.000 €. 

 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50% del cost total del projecte/activitats subvencionades. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’un 
extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través 
de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el dia 27 de juny de 
2019. 
 
Sisè. Altres dades. 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar a 
finançar activitats impulsades dins de la província de Barcelona per les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el període 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el dia 2 de gener i el 28 de febrer  
de 2020.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes I i II respectivament, 
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en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de CENT MIL EUROS (100.000.- EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40100/33400/48916 del pressupost de despeses de 2019 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. 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.”  
 
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019 (exp. núm. 2019/10246).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident tercer i president delegat 
de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona té proposats entre 
els seus objectius principals prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de 
difusió artística dels municipis. En aquest àmbit d’actuació, es considera necessari 
oferir suport als ajuntaments i entitats d’àmbit local en les seves polítiques de 
dinamització, impuls, foment i difusió les arts escèniques, la música, el cinema i les 
arts visuals, i a les estratègies de creació i formació de nous públics, mitjançant el 
recolzament de fires, mostres, mercats i festivals de referència, els quals es considera 
que tenen un caràcter excepcional com a mostra representativa de la cultura a nivell 
provincial i nacional, i ofereixen un conjunt de manifestacions artístiques professionals 
molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i tenen una direcció artística 
professional. 
 
Les fires, les mostres, els mercats i els festivals de referència són projectes que 
permeten la projecció dels diferents àmbits artístics a nivell municipal i supramunicipal, 
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dinamitzant la vida cultural i social dels municipis, la difusió i formació artística de tot 
tipus de públic i la recerca de noves expressions artístiques. 
 
L’Àrea de Cultura, Educació i Esports vol donar suport al desenvolupament d’aquests 
projectes de difusió artística als municipis, ajudar a la seva projecció dins i fora de 
l’àmbit local i al desplegament d’estratègies de captació i fidelització de públic. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l’Ordenança).  
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 16.2 que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de tres-
cents quinze mil euros (315.000.- EUR) i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/46202, tot i que depenent dels ens beneficiaris també poden veure’s 
afectades les aplicacions pressupostàries G/40103/33410/46902, G/40103/33410/47903 i 
G/40103/33410/48907 del pressupost de l’any 2019. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i 
següents de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de 
l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
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Vist el que disposen els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l'apartat 3.3 b) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), i modificada per Decret núm. 9069/18, de 
13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018 i per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, que atribueix a 
la Junta de Govern la competència per a l’aprovació de la convocatòria i la concessió 
de subvencions en concurrència, per delegació de la Presidència. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la convocatòria (núm. 201920195120011123), que incorpora les 
bases específiques, per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural 
que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2019, el text íntegre de la qual és el següent: 
 

“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA 
ORGANITZATS PER ENS LOCALS PÚBLICS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR 
CULTURAL QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011123 
 
1. Indicació de l’aprovació de les bases reguladores i diari oficial on s’han publicat 

 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada 
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació. 
 
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
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2. Objecte i finalitat de les subvencions 

 
I. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, 
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats 
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i 
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de 
Barcelona) durant l’any 2019. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
té una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 

b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la província de Barcelona excepte 
Barcelona ciutat. 

c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 

d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.  

e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 

f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que complexin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.  

b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la província de Barcelona excepte 
Barcelona ciutat. 

c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys. 

d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 

e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 

f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels gèneres 
o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, teatre infantil, 
música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques d'autor, jazz, 
curtmetratges, fotografia analògica i cinema fantàstic. 

 
Queden exclosos de suport: 
 

a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província de 
Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona. 

b) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". 
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c) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través de la convocatòria de subvencions destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019. 

 

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

 

 Apropar les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals als ciutadans amb la 
programació d’activitats específiques. 

 Establir estratègies de creació de públics, tot vetllant per la seva diversitat, i realitzant una 
tasca de fidelització del públic existent. 

 Potenciar les relacions amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania a través 
de programes educatius, socials i d’apropament de les disciplines artístiques. 

 Afavorir processos d’inclusió social relacionats amb les arts escèniques, la música, el 
cinema i/o les arts visuals. 

 Millorar la difusió de les activitats del festival a través de l’ús d’un web específic i de les 
xarxes socials per tal de connectar més directament amb els ciutadans. 

 
3. Caràcter de les subvencions 

 
Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tenen caràcter discrecional, voluntari i 
eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la 
llei o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en 
anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. 

 
4. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 
5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les persones jurídiques 
que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els 
criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 

 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi majoritàriament a un o 
més municipis de la demarcació de la província de Barcelona (excepte si es realitza 
majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
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3. Al model de sol·licitud caldrà autoritzar expressament per part del sol·licitant que, en el 
cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de 
certificats telemàtics. En el cas que el sol·licitant no autoritzi expressament a la Diputació 
quedarà obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
4.Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud que inclogui una única fira, mostra, 
mercat o festival. 

 

6. Documentació a aportar 
 

Els beneficiaris hauran d’aportar els següents documents que acrediten els requisits i els 
criteris de valoració descrits a les bases 5 i 10 respectivament. 

 

1. Model de sol·licitud normalitzat que serà diferent en funció de l’ens sol·licitant. Els models 
es podran descarregar al web i hauran d’incorporar la següent informació: 

 

a) Identificació del beneficiari, en el cas d’entitats privades aportant còpies escanejades 
de: 

 

 Escriptura i/o document privat de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o 
aquella en la que consti el darrer objecte social. 

 En cas d’associacions o fundacions, inscripció registral de l’entitat. 

 En cas d’empreses, inscripció mercantil. 

 Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
 

b) Identificació del representant legal de les entitats privades, aportant còpies 
escanejades de: 

 

 DNI. 

 Poders de representació i/o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que 
acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

 

c) Domicili del beneficiari i correu electrònic a efectes de notificació. 
 
d) Import de la subvenció que es sol·licita. 
 
e) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, o bé, autorització expressa a la Diputació de Barcelona perquè aquesta pugui 
consultar directament a l’Agència Tributària i a la Seguretat Social si el possible 
beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions. 

 

2. Memòria de la fira, mostra, mercat o festival a realitzar pel qual es demana la subvenció, 
d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat i que haurà d’incorporar la següent informació: 
descripció del festival, direcció artística, programa amb especificació dels projectes de 
producció pròpia si n’hi ha, descripció de les activitats educatives, dinamització comunitària i 
foment de públics, descripció de les estratègies de comunicació i públic destinatari. 

 

3. Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival pel qual es demana la 
subvenció, d’acord amb l’annex 2 del model normalitzat. 
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4. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 
beneficiari d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
5. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a l’atorgament 
de la subvenció, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat. 
 
6. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’annex 3 del model 
normalitzat. 
 
7. Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de 
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, d’acord amb 
l’annex 4 del model normalitzat. 
 
8. En el cas que la sol·licitud sigui per un import superior a 10.000€, declaració de la 
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d’administració en 
compliment d’allò previst a l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb l’annex 5 del model 
normalitzat. 
 
9. Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’ens, d’acord amb 
l’annex 6 del model normalitzat. 
 
10. En el cas d’entitats privades caldrà adjuntar el compromís de l’ajuntament/s del/s 
municipi/s a on es celebra la fira, mostra, mercat o festival a on s’expliqui quina és la seva 
col·laboració, d’acord amb l’annex de compromís de l’ens local del model normalitzat. 
 
11. Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics 
d’atorgament de les subvencions: 

 

 Programes de mà o cartell de l’esdeveniment de l’any 2019, si ja se’n disposa, o 
de l’any anterior. 

 Memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini, si se’n disposa. 

 Altres. 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran en un únic document 
signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. En el cas d’entitats privades també 
es presentarà l’annex de compromís de l’ens local degudament signat electrònicament pel 
representant legal de l’ens local. 

 

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 27 de juny de 
2019. 
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La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 
En el cas de les persones jurídiques, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida 
a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), també es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, 
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
 

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per mitjans electrònics a l’adreça de correu electrònic indicada, que en el termini 
de deu dies naturals a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació 
o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
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9. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de 
concurrència competitiva. 

 
10. Selecció i criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 
L’òrgan instructor verificarà el compliment de les condicions que han de reunir els 
sol·licitants per a adquirir la condició de beneficiaris i avaluarà les sol·licituds d’acord amb 
els criteris objectius de valoració aplicats amb la ponderació indicada a continuació: 

 
1. Fires, mostres i mercats de referència: 

 
a) Volum de propostes artístiques que acull la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 

punts), es valorarà: 

 

 Entre 30 i 40 propostes: 5 punts 

 Entre 41 i 60 propostes: 10 punts 

 Entre 61 i 100 propostes: 20 punts 

 Més de 100 propostes: 25 punts 
 

b) Abast i impacte territorial de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 25 punts) es 
valorarà el número d’assistents de l’edició de l’any 2019, i si no es disposen a l’hora de 
presentar la sol·licitud, de l’edició immediatament anterior: 

 

 Inferiors a 8.000 assistents: 0 punts 

 Entre 8.000 i 15.000 assistents: 10 punts 

 Entre 15.001 i 35.000 assistents: 20 punts 

 Més de 35.000 assistents: 25 punts 
 

c) Trajectòria de la fira, mostra i/o mercat de referència (fins a 10 punts) es valorarà el 
número d’edicions de l’esdeveniment: 

 

 Entre 15 i 30 edicions: 5 punts 

 Més de 30 edicions: 10 punts 
S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 25 punts. 

 
2. Festivals de referència: 

 
a) Volum de propostes artístiques que acull el festival de referència (fins a 25 punts) es 

valorarà: 

 

 Entre 10 i 15 propostes: 5 punts 

 Entre 16 i 30 propostes: 10 punts 

 Entre 31 i 50 propostes: 15 punts 

 Entre 51 i 100 propostes: 20 punts 

 Més de 100 propostes: 25 punts 
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En el cas de cinema i curtmetratges es computen les sessions que poden agrupar diferents 
projeccions.  

 
b) Abast i impacte territorial del festival de referència (fins a 25 punts) es valorarà el número 

d’assistents de l’edició de l’any 2019, i si no es disposen a l’hora de presentar la sol·licitud, 
de l’edició immediatament anterior: 

 

 Inferiors a 1.000 assistents: 0 punts 

 Entre 1.000 i 4.000 assistents: 5 punts 

 Entre 4.001 i 9.000 assistents: 10 punts 

 Entre 9.001 i 20.000 assistents: 15 punts 

 Entre 20.001 i 35.000 assistents: 20 punts 

 Més de 35.000 assistents: 25 punts 
 

c) Trajectòria del festival de referència (fins a 10 punts), es valorarà el número d’edicions de 
l’esdeveniment: 

 

 5 edicions: 2 punts 

 Entre 6 i 10 edicions: 4 punts 

 Entre 11 i 15 edicions: 6 punts 

 Entre 16 i 20 edicions: 8 punts 

 Més de 20 edicions: 10 punts 
 

S’estimaran les sol·licituds amb una puntuació igual o superior a 20 punts. 
 
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les 
categories següents: 

 
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran 

considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin com a mínim la puntuació 
indicada en els apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds 

desestimades aquelles que obtinguin una puntuació inferior a la indicada en els 
apartats anteriors d’aquesta mateixa base. 

 
c) Sol·licituds desestimades per existir la sol·licitud d’un altre esdeveniment amb la 

mateixa temàtica i més puntuació. 
 
d) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les 

condicions administratives i tècniques establertes.  
 

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

L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de tres-cents quinze mil euros (315.000.- EUR) amb càrrec al pressupost 
de l’exercici 2019 i amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries: 
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Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/46202 Cent quinze mil euros (115.000.- EUR) 

G/40103/33410/46902 Trenta-cinc mil euros (35.000.- EUR) 

G/40103/33410/47903 Vint mil euros (20.000.- EUR) 

G/40103/33410/48907 Cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) 

 
La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de 
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no 
es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 

 
12. Import individualitzat de les subvencions 

 
1. L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la 
següent manera: 

 

Pressupost previst de l’esdeveniment de 25 a 44 punts de 45 a 60 punts 

Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 35.000 € 50.000 € 

 
2. L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 

 

Pressupost previst de l’esdeveniment de 20 a 44 punts de 45 a 60 punts 

Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 

Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 25.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 30.000 € 50.000 € 

 
L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import de suport a concedir per 
ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 

 
 

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis de Cultura de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 

 El President delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, com a president de 
l’òrgan responsable, o persona en qui delegui. 
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 El Coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, o persona en qui delegui. 

 Un representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 

 La Gerent de Serveis de Cultura, o persona en qui delegui. 

 La Cap de l’Oficina de Difusió Artística, o persona en qui delegui, que actuarà com a 
secretària. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar deserta la 
convocatòria o no esgotar el crèdit total previst. 

 
14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de quatre mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
La concessió també es publicarà a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
15. Acceptació de la subvenció 
 
L’acceptació s’entendrà de forma tàcita si en el transcurs d’un mes a partir de la recepció de 
l’indicat acord el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions. 

 
16. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 
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1)  Els perceptors de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliguen a 
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona 
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord 
amb l’establert a les presents bases. 

 
2)  Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social. 
 
3)  El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4)  El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 

partides que l’integren, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre 
les diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas de resultar 
beneficiari. 

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

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

 
6)  Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de la 
Diputació de Barcelona. 

 
7)  Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 

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

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
17. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 

a) Despeses directament vinculades amb el projecte presentat: caixets dels serveis 
artístics contractats; direcció artística; lloguer dels espais d’actuació; lloguer de 
material escènic, de so i il·luminació i assistència de personal tècnic; lloguer i 
transport d’instruments; contractació de personal extern de suport al festival (control 
d’accés, taquilla, seguretat,...); tarifes generals a favor de les entitats de gestió 
col·lectiva de drets de propietat intel·lectual; drets d’exhibició; subtitulació de 
pel·lícules; dotació de premis i guardons. 

 
b) Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació, de promoció i 

fidelització de públics del projecte objecte de la sol·licitud: es computaran les 
despeses de cartelleria, publicitat i promoció del projecte (programes, tríptics i 
similars, anuncis i publicacions) i les despeses en pàgines web i noves tecnologies. 
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c) Despeses corresponents a viatges i allotjaments dels artistes convidats o comissions 

artístiques. 
 
d) Despeses directament vinculades als programes educatius, socials i comunitaris 

relacionats amb el projecte objecte de la sol·licitud. 
 
e) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a 

l’estructura de l’entitat -es computaran les retribucions brutes del personal laboral 
contractat pel sol·licitant i les despeses de Seguretat Social- o que siguin facturats al 
sol·licitant per part de personal autònom o societats, imputable al projecte objecte de 
la sol·licitud, sempre que no superi el 25% del pressupost total. 

 
f) Despeses de l’auditoria. 

 
L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no 
pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo. 
 
Les factures i rebuts han de fer referència a despeses realitzades a l’exercici 2019 i caldrà 
que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període 
de justificació.  
 
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplicarà 
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de 
subvencions de la Diputació de Barcelona. 

 

18. Despeses no subvencionables 
 

No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

a) Despeses de viatges i allotjaments no corresponents als artistes convidats o 
comissions artístiques. 

 
b) Despeses de personal (equip directiu, de gestió i/o administració) integrat a 

l’estructura de l’entitat o que siguin facturats al sol·licitant per part de personal 
autònom o societats que superin el 25% del pressupost total del projecte. 

 
c) Dietes del personal al marge de les que estiguin incloses en les nòmines o les 

minutes/factures d’honoraris o caixets. Tampoc són subvencionables les quantitats en 
concepte de distribució de beneficis ni d’indemnitzacions per acomiadaments. 

 
d) Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i 

despeses de manutenció. 
 
e) Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no 

vinculats directament al projecte presentat. 
 
f) Despeses corresponents a manteniment i consums de subministraments dels espais 

on es desenvolupi l’activitat. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
g) L’adquisició de maquinari i/o programari inventariable. 
 
h) Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del 

patrimoni de l’entitat. 
 

19. Subcontractació  
 
Podrà subcontractar-se parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució del projecte subvencionat. 
 
20. Forma de pagament 

 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 
21. Termini i forma de justificació 

 
1. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents: 

 

- Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2019, el 
període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 14 de 
novembre del 2019. 
 

- Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2019, 
el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 31 de 
març del 2020. 

 
2. Aquesta justificació es presentarà per l’entitat beneficiària mitjançant els models 
normalitzats que es troben al lloc web que s’indica a la base 7 d’aquesta convocatòria i amb 
el següent contingut: 

 
A. Per ens locals: 

 
OPCIÓ I 
 
Certificació de funcionari públic, que contindrà: 

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 

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

 
b) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat 

electrònicament pel secretari/interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: 
relació d’obligacions reconegudes de l’activitat, amb identificació del concepte de la 
despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

imputat a la subvenció. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les factures hagin 
estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de la subvenció. 

 
S’haurà de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat. 
 
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent: 
  

1. Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com 
dels ingressos que financen l’actuació. 

 
2. Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del 

seu cost. 
 
3. Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la 

Seguretat Social. 
 

c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 
subvencionada. 

 
OPCIÓ II 
 
Informe d’auditor, en el model creat a l’efecte, que contindrà:  
 
a) Memòria de l’actuació, on constin les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b) Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada que contingui: 
 

- Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat. 

- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència. 

 
c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 

col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada. 

 
Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 
17 de maig.  
 
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost i cost final de 
l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós 
imports; la correcta imputació de la despesa de personal i els costos que se’n derivin amb 
els límits assenyalats a la base 17. De la mateixa manera, haurà de contenir un apartat on 
s’acrediti que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la 
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documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència 
a l’activitat subvencionada. 
 
En ambdós casos, per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa 
correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i 
hagi estat reconeguda o efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de 
justificació. 

 

Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació 
Electrònica de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 

B. Per entitats privades i altres ens instrumentals: 
 

Informe d’auditor, en el model creat a l’efecte, que contindrà:  
 

a) Memòria de l’actuació, on constin les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 

b) Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada que contingui: 
 

- Relació de despeses justificatives del cost total de l’activitat. 

- Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació 
d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència. 

 

c) Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la 
col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat 
subvencionada. 

 
Informe de l’auditor, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, 
que revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 
17 de maig.  
 
Aquest informe auditor haurà de fer referència als imports de pressupost i cost final de 
l’activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós 
imports; la correcta imputació de la despesa de personal i els costos que se’n derivin amb 
els límits assenyalats a la base 17. De la mateixa manera, haurà de contenir un apartat on 
s’acrediti que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la 
documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència 
a l’activitat subvencionada. 
 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 
realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada 
amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
 
Les justificacions s’hauran presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona. 
 
22. Deficiències en la justificació 

 
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini 
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màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció 
segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués 
avançat el seu pagament. 
 
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies naturals, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
3. El pressupost total presentat a la sol·licitud és vinculant en la seva totalitat i entre les 
partides que l’integren. S’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren fins a un màxim d’un 20%, en cas contrari la Diputació de 
Barcelona podrà disminuir el suport atorgat en els termes que consideri convenients. 

 
23. Mesures de garantia 

 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 

 
24. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es perjudiquin els 
interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la 
concessió de la subvenció. 

 
25. Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Podrà ser compatible amb qualsevol subvenció 
concedida per la Diputacio de Barcelona. 
 
No seran compatibles amb les subvencions atorgades per a la mateixa activitat a través del 
Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", o a través 
de la convocatòria destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats 
privades del sector cultural de l’any 2019. 
 
L’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost 
total del projecte a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
En cas que el total d’aportacions rebudes per a l’actuació superi el cost de la mateixa el 
suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui. 
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26. Publicitat de les subvencions concedides 

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

 
27. Mesures de difusió del finançament públic 

 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans 
electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la 
imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia Corporació a la seva 
web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa 

 
28. Causes de reintegrament 

 
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el beneficiari que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 

 
29. Obligats al reintegrament 

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

 
30. Infraccions i sancions 

 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el 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. 

 
31. Règim jurídic supletori 

 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
32. Protecció de dades de caràcter personal 

 
Les dades personals facilitades en el decurs de la present convocatòria de subvenció seran 
tractades per la Diputació de Barcelona de manera que se li garanteixen el seus drets, tot 
complint amb els principis previstos al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general 
de protecció de dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 
Al formulari de recollida de dades de la convocatòria trobarà la informació detallada sobre el 
tractament de les seves dades personals per aquest cas.” 

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

“EXTRACTE DE L’ACORD DE 30 DE MAIG DE 2019 DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL QUAL ES CONVOQUEN SUBVENCIONS, 
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR FIRES, MOSTRES, MERCATS I FESTIVALS ARTÍSTICS DE REFERÈNCIA 
ORGANITZATS PER ENS LOCALS O ENTITATS PRIVADES DEL SECTOR CULTURAL 
QUE TENEN EL SEU ÀMBIT D’ACTUACIÓ DINS LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA DURANT L’ANY 2019. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011123 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
subvencions es pot trobar a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions. 
 
Primer. Beneficiaris. 
 
1. Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals i les persones jurídiques 
que organitzen fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència que acompleixen els 
criteris especificats en el punt 2, sempre que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin els requisits que tot seguit es detallen: 
 

 Tenir el domicili social en un municipi de la demarcació de la Diputació de Barcelona. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions
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 Que l’activitat de la fira, mostra, mercat o festival es desenvolupi majoritàriament a un 
o més municipis de la demarcació de la província de Barcelona (excepte si es realitza 
majoritàriament a la ciutat de Barcelona). 

 
2. La concurrència d’aquests requisits es referirà i s’acreditarà al moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base corresponent. 
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de Serveis 
de Cultura de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, destinades a finançar fires, mostres, 
mercats i/o festivals de referència d’especial interès organitzats per ens locals o entitats 
privades del sector cultural que tinguin com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i 
difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els 
municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament la ciutat de 
Barcelona) durant l’any 2019. 
 
Es considera fira, mostra, mercat i/o festival de referència el que té un caràcter excepcional 
com a mostra representativa de la cultura a nivell provincial i nacional, ofereix un conjunt de 
manifestacions artístiques professionals molt especialitzades en un gènere o àmbit concret i 
te una direcció artística professional. 
 
Seran susceptibles d’acollir-se a la categoria de referència: 
 
1. Les fires, mostres i/o mercats que compleixin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 300.000 €. 
b) Que es desenvolupin exclusivament a municipis de la província de Barcelona excepte 

Barcelona ciutat. 
c) Tenir una trajectòria consolidada de com a mínim 15 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 30 propostes artístiques.  
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Que incorporin activitats adreçades a professionals del sector. 

 
2. Els festivals que complexin amb els següents requisits: 

 
a) Tenir un pressupost igual o superior a 100.000 €.  
b) Que es desenvolupin majoritàriament a municipis de la província de Barcelona 

excepte Barcelona ciutat. 
c) Que tinguin una trajectòria consolidada de com a mínim 5 anys. 
d) Que realitzin un mínim de 10 propostes artístiques. 
e) Que incorporin programes socials, activitats educatives o de dinamització de públics. 
f) Només se subvencionarà el festival que obtingui més puntuació de cadascun dels 

gèneres o àmbits següents: arts de carrer, pallassos, poesia, creació contemporània, 
teatre infantil, música popular i tradicional, pop rock català, música infantil, músiques 
d'autor, jazz, curtmetratges, fotografia analògica i cinema fantàstic. 
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Queden exclosos de suport: 
 

a) les fires, mostres, mercats i/o festivals que tinguin lloc totalment fora de la província 
de Barcelona, i els que tenen lloc majoritàriament a la ciutat de Barcelona. 

b) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través del Catàleg de Serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 

c) les fires, mostres, mercats i/o festivals que hagin rebut subvencions per a la mateixa 
activitat a través de la convocatòria de subvencions destinada a finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019. 

 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia. 
 
L’import que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present 
convocatòria serà de tres-cents quinze mil euros (315.000.- EUR) amb càrrec al pressupost 
de l’exercici 2019 i amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries: 

 

Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/46202 Cent quinze mil euros (115.000.- EUR) 

G/40103/33410/46902 Trenta-cinc mil euros (35.000.- EUR) 

G/40103/33410/47903 Vint mil euros (20.000.- EUR) 

G/40103/33410/48907 Cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) 

 
La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de 
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan no 
es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 

L’import a concedir a les fires, mostres i/o mercats de referència subvencionats es 
determinarà en relació als punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la 
següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment de 25 a 44 punts de 45 a 60 punts 

Entre 300.000 i 1.000.000 € 25.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 30.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 35.000 € 50.000 € 

 
L’import a concedir als festivals de referència subvencionats es determinarà en relació als 
punts assignats i al pressupost previst de l’esdeveniment, de la següent manera: 
 

Pressupost previst de l’esdeveniment de 20 a 44 punts de 45 a 60 punts 

Entre 100.000 i 500.000 € 15.000 € 20.000 € 

Entre 500.001 i 1.000.000 € 20.000 € 30.000 € 

Entre 1.000.001 i 2.000.000 € 25.000 € 40.000 € 

Més de 2.000.000 € 30.000 € 50.000 € 
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L’import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total de l’esdeveniment subvencionat. 
 
Atenent la disponibilitat pressupostària es podrà disminuir l’import de suport a concedir per 
ajustar-se al pressupost total de la convocatòria. 

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’un extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà el 27 de juny de 
2019. 
 
La convocatòria serà única. 
 
Les bases i el model normalitzat de sol·licitud, així com tots els models dels documents 
exigits a la base 6, podran trobar-se a lloc web de la Diputació: 
http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions 
 
En el cas dels ens locals, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 
6, s’hauran de presentar electrònicament a través del Portal de Tramitació Electrònica de la 
seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens 
 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal de l’ens locals, 
amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.). 
 
En el cas de les persones jurídiques, les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida 
a la base 6, s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona:  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania 
La sol·licitud i els seus annexos hauran d’estar signats pel representant legal o persona 
apoderada de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), també es 
presentarà l’annex de l’ens local degudament signat electrònicament pel representant legal 
de l’ens local. 
 
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació, 
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, 
dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, 
Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels 
funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la 
presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes 
o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència de Serveis de Cultura 
mitjançant correu electrònic adreçat a oda@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la 
tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria. 
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Sisè. Altres dades 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les fires, mostres, mercats i/o festivals artístics de referència desenvolupats entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents: 
 

- Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2019, el 
període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 14 de 
novembre del 2019. 

 
- Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 

2019, el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 
31 de març del 2020.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com annexes I i II respectivament, 
en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés 
de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 
2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en llengua 
catalana. 
 
Quart. AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de TRES-CENTS QUINZE MIL EUROS (315.000.- EUR) a càrrec al pressupost de 
l’exercici 2019, i amb la següent distribució per aplicacions pressupostàries: 
 

Aplicació pressupostària Import 

G/40103/33410/46202 Cent quinze mil euros (115.000.- EUR) 

G/40103/33410/46902 Trenta-cinc mil euros (35.000.- EUR) 

G/40103/33410/47903 Vint mil euros (20.000.- EUR) 

G/40103/33410/48907 Cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) 

 

La distribució es considera estimativa i en funció de la concessió podrà ser objecte de 
redistribució atenent a la naturalesa jurídica de les entitats beneficiàries, sempre i quan 
no es superi el total màxim previst per a la convocatòria. 
 
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
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Sisè. 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.” 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
78.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 
període d’execució i de justificació previst a les Bases reguladores de la 
convocatòria, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 
2018, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, l’aprenentatge i la 
creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació 
en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o 
més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/6125).- 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: 
 
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i al seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, l'Ordenança). 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 
2018, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, 
l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i 
la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en 
una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona per als exercicis 2018 i 2019, per un import màxim de 
300.000 € (convocatòria núm. 201820185120009923). Posteriorment, en sessió 
celebrada el dia 8 de novembre de 2018, la mateixa Junta de Govern va aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria esmentada. 
 
Les bases reguladores de la convocatòria estableixen el següent període d’execució 
dels projectes subvencionats: 
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3. Període d’execució 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de 
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 
comprès entre els dies 1 de juliol de 2018 i 30 de juny de 2019, ambdós inclosos. 
 

(...) 
 

Així mateix, les bases reguladores estableixen el següent període de justificació dels 
projectes subvencionats: 
 

19. Termini i forma de justificació 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre els dies 1 i 31 de juliol de 
2019.  
 

(...) 
 

Atès que l’acord de concessió de les subvencions va demorar-se respecte de les 
previsions inicials de la Gerència de Serveis de Biblioteques, el que va causar una 
afectació en la data d’inici de les accions planificades, amb el conseqüent retard en el 
seu posterior desenvolupament. 
 
Vist que les propostes subvencionades apliquen metodologies pròpies de la innovació 
oberta, la ciència oberta i/o la ciència ciutadana per fer innovació social, amb un alt 
component d’innovació i fomenten la implicació de l’ecosistema local i la promoció de 
la participació ciutadana en el propi disseny i desenvolupament de les accions, el que 
ha comportat un cert endarreriment en l’execució dels projectes. 
 
Prenent en consideració que l’esmentada convocatòria de subvencions és la primera 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva d’aquesta mena que 
engega la Gerència de Serveis de Biblioteques, i que és prioritari garantir la 
implementació de tots els processos participatius emprant criteris de qualitat i 
metodologies d’innovació oberta. Aquesta Gerència considera necessari garantir que 
els projectes puguin finalitzar per tal d’obtenir l’impacte social i cultural així com 
l’evolució del model de biblioteca que persegueix la convocatòria. 
 
Vist el que disposa l’article 22 de les bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions (“Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució”), 
així com allò previst a l’article 25 de l’Ordenança (“Modificacions de la resolució de 
concessió”). 
 
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 per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol, publicat al BOPB 
d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, 
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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 l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el període d’execució previst a l’Acord i a les Bases reguladores 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, l’aprenentatge i la 
creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en 
entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més 
biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (convocatòria núm. 201820185120009923), en el sentit 
AMPLIAR-LO del dia 30 de juny al dia 31 de juliol de 2019, de manera que, el primer 
paràgraf de la base 3 queda de la següent manera (subratllat el text modificat, base 3): 
 

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’hauran de 
destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 
comprès entre els dies 1 de juliol de 2018 i 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos. 
 
(...) 

 
Segon.- MODIFICAR el termini de justificació de les subvencions previst a les Bases 
reguladores de l’esmentada convocatòria que passa del dia 31 de juliol al dia 25 de 
setembre de 2019, de manera que el primer incís del primer paràgraf de la Base 19 
queda de la següent manera (subratllat el text modificat, base 19.): 

 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre els dies 1 de juliol i 25 de 
setembre de 2019. 
 
(...) 

 
Tercer.- APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la 
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- COMUNICAR les modificacions aprovades a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.  
 
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.” 
 
79.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
d’un conveni marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya 
i la Diputació de Barcelona, en el marc del programa Bibliolab (exp. núm. 
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2019/10059).- 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 Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, 
presta serveis i recursos a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la 
demarcació de Barcelona. 
 
2. La Diputació de Barcelona concreta com a línia estratègica en el Pla d’actuació del 
mandat 2016-2019 la generació de coneixement a partir de la creació i l’experimentació. 
Aquesta es desenvolupa mitjançant el programa BiblioLab de la XBM, un dels deu 
projectes destacats d’aquest Pla. 

 
Els projectes desenvolupats en el programa BiblioLab abasten diferents branques del 
coneixement: es desenvoluparan projectes tecnològics, projectes científico-socials, 
projectes artístics i projectes relacionats amb la lectura i l’escriptura.  
 
3. La Universitat Politècnica de Catalunya UPC és una institució de dret públic, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació 
superior a través de la recerca, la docència i l’estudi, prioritàriament en els àmbits de 
l’enginyeria, l’arquitectura i la ciència. I que de  forma habitual les seves unitats 
(escoles, facultats, serveis universitaris, etc.) realitzen i promouen polítiques i accions 
formatives relacionats en els seus àmbits de coneixement, en el territori per promoure 
la ciència i la tecnologia dins la societat.  
 
4. La Universitat Politècnica de Catalunya comparteix l’esperit del programa BiblioLab, 
creant valor públic i resolent reptes socials que a la vegada suposin un aprenentatge 
ciutadà a partir de l’experimentació i un foment de la innovació ciutadana sorgida de la 
inquietud, la curiositat o la preocupació ciutadana compartida de la comunitat a l’entorn 
d’una biblioteca, ja sigui d’un barri o d’una ciutat.  
 
5. L’objectiu de la col·laboració plantejada en el conveni objecte d’aprovació s’alinea 
amb el Pla d’actuació del mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona, i amb les 
línies estratègiques dels plans d’actuació de la Gerència de Serveis de Biblioteques i 
del programa BiblioLab.  
 
6. Atenent que els objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona dins del marc del programa BiblioLab són comuns, ambdues institucions 
manifesten estar interessades en la celebració d’un conveni administratiu que concreti 
la present col·laboració. 
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Fonaments de Dret 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis administratius de col·laboració, que 
es concreta als articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i, en allò que no els contradigui, als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

Vista la base 34 i concordants de les Bases d’execució del pressupost per a l’any 
2019. 
 
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració que es proposa subscriure, 
entre la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, emesa per la 
Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació d’acord amb el que estableix 
l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i que 
s’inclou en l’expedient. 
 
Vist l’apartat 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, 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 l’adopció de la següent, 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- APROVAR la minuta del conveni marc de col·laboració entre Universitat 
Politècnica de Catalunya i la Diputació de Barcelona en el marc del programa Bibliolab, 
el text literal de la qual és el següent: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA 
BIBLIOLAB 
 
REUNITS 
 
D’una part la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), amb seu social al 
carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona número d’identificació fiscal (NIF) Q-0818003F, 
representada pel Prof. Francesc Torres Torres, rector de la Universitat, nomenat per Reial 
Decret 1025/2017 (publicat al DOGC núm. 7514 i al BOE número 301, del dia 12 de 
desembre de 2017), en representació d’aquesta institució en virtut de les competències que 
li atorguen l’article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i els 
articles 67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per 
l’Acord GOV/43/2012, de 29 de maig (DOGC núm. 6140, d’1 de juny de 2012). 
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D’altra part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla 
Catalunya 126 de Barcelona, representada per l'Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Diputat 
delegat  de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, segons l’apartat 1.1.c) de la Refosa 
1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
7048/18, de 9 de juliol, publicat al BOPB d’11 de juliol de 2018, i modificada per Decret núm. 
9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de setembre de 2018, per Decret núm. 
11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018 i per Decret núm. 
3594/19, de 26 de març, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019.  
 
Igualment, intervé el Secretari delegat, Sr. Juan Pedro Robles Pérez, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol, publicat 
al BOPB de 17 de juliol de 2018, als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 
3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts actuen en nom i representació de les respectives entitats i es reconeixen 
mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest conveni i  
 
EXPOSEN 
 
1.- Que la Diputació de Barcelona mitjançant la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, que assessora i dóna suport als ajuntaments en la creació i 
desenvolupament dels serveis bibliotecaris i lidera la Xarxa de Biblioteques Municipals, ha 
engegat el projecte BiblioLab: 
 

a) BiblioLab és un programa de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) que 
desenvolupa i dóna suport a accions que tenen com a finalitat l’accés al coneixement 
a través de l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn 
col·laboratiu obert a la ciutadania. 

 
b) Els projectes desenvolupats en aquest programa abasten diferents branques del 

coneixement, i en moltes d’elles el factor tecnològic té un paper important com a eina 
vehicular. Així, es podran desenvolupar projectes purament tecnològics però també 
projectes científic-socials, projectes artístics o projectes relacionats amb la lectura i 
l’escriptura, l’essència de les biblioteques. 

 
c) BiblioLab és un dels deu projectes destacats inclosos al “Connectem”, el Pla 

d’actuació del mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. Amb aquest 
programa la Corporació pretén fomentar la creació i la creativitat de la ciutadania, 
habilitats de gran valor en el desenvolupament de les persones en àmbits com 
l’educació, la cultura i l’emprenedoria. Ho farà sota els criteris de l’equitat d’accés, la 
sostenibilitat econòmica, l’eficiència, la qualitat de servei i la pertinença; aprofitant i 
posant en valor els recursos i treball en xarxa de les biblioteques, equipaments 
pròxims al ciutadà i arrelats al territori. 

 
2.- Que la Universitat Politècnica de Catalunya UPC és una institució de dret públic, amb 
personalitat jurídica i patrimoni propis, que du a terme el servei públic de l’educació superior 
a través de la recerca, la docència i l’estudi, prioritàriament en els àmbits de l’enginyeria, 

https://www.diba.cat/en/web/pla-de-mandat/inici
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l’arquitectura i la ciència. I que de  forma habitual les seves unitats (escoles, facultats, 
serveis universitaris, etc.) realitzen i promouen polítiques i accions formatives relacionats en 
els seus àmbits de coneixement, en el territori per promoure la ciència i la tecnologia dins la 
societat.     
 
Atenent que els objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC i de la Diputació de 
Barcelona dins del marc del programa BiblioLab són comuns, ambdues institucions 
manifesten estar interessades en la present col·laboració. Amb aquesta finalitat, formalitzen 
aquest conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions d’acord amb les següents 
clàusules: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Aquest conveni marc de col·laboració té com a objectiu fomentar la realització 
d’accions conjuntes entre la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i 
els centres, departaments i serveis de la UPC, en el marc del programa BiblioLab.  
 
La col·laboració entre ambdues parts anirà encaminada a: 

 
a) Fomentar la col·laboració dels estudiants i professorat de la UPC, mitjançant beques i 

ajuts, en la formació i dinamització dels projectes tecnològics dels programa BiblioLab 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.  

 
b) Suport a la conceptualització, disseny i manteniment dels projectes de creació de 

Labs portàtils de les biblioteques. 
 
c) Potenciar activitats tecnològiques formatives destinades a diferents perfils d’usuaris, 

especialment dones, per potenciar, promoure i reequilibrar les vocacions STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art, i Mathematics.) 

 
d) Fomentar la col·laboració entre les dues entitats per a aprofundir en el 

desenvolupament d'investigacions (treballs de fi de grau i de fi de màster) 
relacionades amb els aspectes vinculats a la innovació en els equipaments 
bibliotecaris, segons les necessitats del model de prestació de serveis que es deriva 
del BiblioLab.  

 
e) Cessió d’exposicions de producció pròpia de la UPC que fomentin la divulgació 

científica i tecnològica, perquè s’exposin a la  Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona relacionades.  

 
f) Possibilitar que els estudiants i professorat dels centres que formen part i/o estan 

adscrits a la UPC puguin participar i col·laborar en les actuacions i convocatòries dins 
el marc del programa BiblioLab de la Diputació de Barcelona. Això no implica d’inici 
cap obligació financera per a les parts signants.  

 
SEGONA.- Cada projecte específic acollit a aquest conveni marc cal que sigui objecte d’un 
acord de col·laboració que ha d’incloure, com a mínim des de la vessant tècnica, els 
aspectes següents: 
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a) Definició de l’objectiu. 
b) Descripció del treball, les tasques associades i el termini d’execució. 
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte, en el seu cas, 

especificant les obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les 
parts, indicant la seva distribució temporal per anualitats i la seva imputació concreta 
al pressupost corresponent. 

d) Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzen de la coordinació i 
el desenvolupament del projecte. 

e) Regulació, si s’escau, en matèria de  protecció de dades de caràcter personal. 
 
TERCERA.- Comissió de seguiment del conveni marc de col·laboració. 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de seguiment de caràcter paritari, amb presidència 
alternativa entre la UPC i la Diputació de Barcelona, per al seguiment de l'execució del 
conveni. Aquesta estarà formada per un mínim d’un representant de la Diputació de 
Barcelona i un representant de la UPC o la persona o persones en què específicament es 
delegui. 
 
Aquesta Comissió Mixta tindrà, sens perjudici d'altres que li puguin ser encomanades, les 
tasques següents: 
 

a) Resoldre els problemes d'interpretació i d’aplicació que es puguin plantejar en 
l’execució d'aquest conveni. 

b) Fer el seguiment de l’execució d'aquest conveni. 
c) En cas de resolució del conveni, proposar la continuació o la manera i termini de 

finalització de les actuacions en curs. 
d) Impulsar, formular i proposar el contingut dels diferents convenis específics que es 

considerin necessaris per al desenvolupament d'aquest conveni marc. 
 
QUARTA.- Les parts manifesten expressament que aquest acord de col·laboració no 
genera cap vincle de representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual 
cosa cap entitat no pot representar l’altra en el compliment de les seves obligacions legals o 
contractuals ni en l’assumpció de compromisos o responsabilitats. 
La relació entre les parts derivada d’aquest acord marc o de qualsevol forma de 
col·laboració que s’acordi a l’empara d’aquest acord és una relació entre contractants 
independents. Les parts reconeixen que aquest acord no genera cap tipus de relació laboral, 
societària, d’agència o franquícia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts no pot 
actuar o presentar-se davant de tercers com a tal. Cada part ha de portar a terme els seus 
compromisos sota la seva exclusiva responsabilitat, amb els seus propis mitjans i de 
conformitat amb la llei. 
 
CINQUENA.- Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i 
la informació que subministra l’altra part durant la vigència d’aquest acord.  
 

L’acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l’extinció d’aquest 
acord, sigui quina en sigui la causa. 
 

SISENA.- En tots aquells casos en els que com a conseqüència i en aplicació dels acords 
establerts al present conveni marc o als convenis específics derivats del mateix, alguna de 
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les dues entitats consideri necessari fer ús dels logotips de  l’altra, haurà de demanar-li 
autorització prèvia, en el cas de la UPC al Servei de Comunicació i en el cas de la Diputació 
de Barcelona a Comunicació de la Gerència de Serveis de Biblioteques, especificant 
l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús 
sol·licitat. 
 

A l’autorització que en tot cas s’haurà d’atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos per als 
quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència 
del present conveni. 
 

No obstant això, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives vagi a tenir caràcter 
lucratiu per a l’entitat sol·licitant, s’haurà de formalitzar el corresponent contracte de llicència 
de marca. 
 

SETENA.- Aquest conveni tindrà vigència durant un període de 4 anys  a partir de la data de 
l’última signatura, i pot ser prorrogat per períodes de 4 anys mitjançant decisió expressa de 
les parts adoptada per escrit abans de la data de finalització del conveni o de les seves 
pròrrogues. 
 

VUITENA.- El present conveni només podrà modificar-se per raons d’interès públic i 
mitjançant acord unànime de les parts, i requerirà l’aprovació expressa per part dels 
respectius òrgans competents. 
 

NOVENA.- Són causes de resolució del conveni les següents: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 
del mateix. 

b) El mutu acord de les parts signants, manifestat per escrit. 
c) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, 

amb un preavís escrit de 6 mesos. 
d) L'incompliment d'alguna de les parts de les seves obligacions. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Les causes previstes en el conveni i les establertes en la legislació vigent. 

 

En tot cas, si quan es doni qualsevol de les causes de resolució del conveni existeixen 
actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la Comissió de seguiment del 
conveni, podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 
oportunes, establint un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual 
s'ha de fer la liquidació de les mateixes. 
 
DESENA.- La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis 
de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
ONZENA.- Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de 
bona fe i de dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries 
per a l’acompliment d’aquest conveni a satisfacció d’elles. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

Qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, el compliment o l’execució dels 
acords del present conveni marc s’ha de resoldre per mutu acord entre les parts.  
 
En cas de conflicte, les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional competents de la 
ciutat de Barcelona.” 

 
Segon.- FACULTAR el president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports per 
tal que adopti totes les resolucions i actes que siguin necessaris per al 
desenvolupament del conveni, incloent la seva signatura. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la Universitat Politècnica de Catalunya” 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
80.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2017/1109).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
tercer i president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, aprova, amb 
l’abstenció de la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, 
del Grup PSC-CP, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar 

el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a 
l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, així com el seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els 
principis que regeixen el Pla i el marc general i la metodologia d’implementació de 
les actuacions i dels recursos que es comprenguin. 

2. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió ordinària de 23 de febrer de 2017, va 
adoptar l’acord núm. 53/17, pel qual s’aprova la concessió del recurs econòmic 
consistent en el fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla de Xarxa Governs Locals 2016-2019. 

 
3. El pressupost total destinat a aquests recursos econòmics va ser de vuit-cents mil 

euros (800.000 €), i el pagament s’efectuava de forma avançada d’acord amb el 
règim de gestió establert en el punt 3 de l’acord tercer. 

 
4. El termini d’execució de les actuacions estava comprès entre l’1 de gener de 2017 i 

el 31 de desembre de 2017, i el termini de justificació finalitzava el dia 30 d’abril de 
2018. 
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5. Transcorregut el termini màxim de justificació, per decret del vicepresident tercer i 

president delegat de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de 
Barcelona, d’11 de juliol de 2018, número 7208 s’aprova la liquidació provisional de 
l’esmentat fons de prestació i s’habilita un període d’audiència de 15 dies hàbils, als 
ajuntaments afectats, per tal d’al·legar el que estimin oportú i/o presentin la 
justificació pendent.  

 
6. D’entre tots aquests ajuntaments, L’Espunyola va presentar la renúncia a aquest 

recurs mitjançant petició en el PMT (número 9900012944), per no haver-se 
executat la despesa, la qual es va rebre abans de l’aprovació de la liquidació 
provisional, concretament en data 6 de juny de 2018 i ha estat informada 
favorablement per aquest centre gestor. 

 
7. Pel que fa a la resta d’ajuntaments, durant el període d’audiència no van realitzar 

cap actuació, i per tant, correspon efectuar la liquidació definitiva de conformitat 
amb les previsions establertes als apartats 2, 4 i 5, relatives a justificacions, 
renúncia i liquidació respectivament, del règim de gestió.  

 
8. Atès que els ajuts de tots els ajuntaments esmentats han estat pagats íntegrament 

de forma avançada, és necessari sol·licitar el reintegrament dels imports. 
 

Fonaments de dret  
 

1. Vist l’apartat 7.2.d) 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. 7048/19, de data 9 de juliol de 
2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018), que atribueix a la Junta de Govern 
la competència per a l’aprovació dels recursos consistents en el fons de prestació 
derivats de Catàleg de serveis i al seu règim, així com la seva liquidació definitiva, 
quan comporti revocació de recursos, per delegació de la Presidència.   

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon. APROVAR les revocacions dels ajuts concedits als ajuntaments que 
s’indiquen a continuació:  
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Tercer. ACCEPTAR la renúncia de l’ajut concedit a l’ajuntament que s’indica a 
continuació: 
 

 
Quart. SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats, esmentats als 
acords segon i tercer, mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació 
de Barcelona. Aquests imports hauran de fer-se efectius, d’acord amb l’article 62, apartat 
2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els terminis següents: 
 

- Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

- Si la notificació d’aquest acord s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona 
compensarà d’ofici la quantia esmentada, si escau. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquests acords als ens locals afectats.”  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
81.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’actualització del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 
2015/0005509).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

Ajuntaments NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD inicial 

Import 
revocació   

Sol·licitud 
reintegrament 

Granera  P0809400E 17/Y/232702 1.000,00 1703000296-64 1.000,00 1.000,00 

Montseny  P0813600D 17/Y/232682 1.264,00 1703000296-84 1.264,00 1.264,00 

Orpí P0815100C 17/Y/232670 1.000,00 1703000296-96 1.000,00 1.000,00 

Quar, La  P0817600J 17/Y/232654 1.000,00 
1703000296-

112 
1.000,00 1.000,00 

Viver i 
Serrateix  

P0830900G  17/Y/232584 1.000,00 
1703000296-

182 
1.000,00 1.000,00 

Total      5.264,00 5.264,00 

Ajuntament NIF Codi Xarxa 
Import 

concedit 
AD inicial 

Import 
renúncia  

Sol·licitud 
reintegrament 

Espunyola,L’ P0807700J 17/Y/232717 1.000,00 1703000296-49 1.000,00 1.000,00 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació 

jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en 
matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i 
l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través de la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (en endavant, Xarxa Xaloc), així com promoure l’adaptabilitat d’aquest 
sistema a les necessitats territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 

 
2. Per tal de donar coherència i encaix als objectius polítics de la Diputació de 

Barcelona i als objectius principals de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
de la Diputació de Barcelona, el Servei de Mercat de Treball ordena els recursos 
econòmics, tècnics i de gestió disponibles en l’àmbit del mercat de treball, 
fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en xarxa. 

 
3. Així doncs, la Xarxa Xaloc es constitueix com a una agrupació voluntària, sense 

personalitat jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de 
Barcelona que, disposant d’un servei local d’ocupació, s’han adherit al Protocol 
general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) i del 
model d’adhesió a la Xarxa, aprovat en Junta de Govern de data 26 de novembre 
de 2015 (ref. reg. AJG 646/15) i publicat al BOPB de 30 de desembre de 2015, 
mitjançant el qual s'estableix el marc general i els principis que regeixen la Xarxa 
Xaloc, i que es constitueix com a instrument de referència per tal de regular les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i les entitats locals adherides. 

 
4. Aquesta Xarxa té com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de 

treball en l'àmbit municipal i aconseguir una major eficàcia i eficiència de les 
accions locals en matèria d'ocupació a la província de Barcelona, mitjançant el 
treball conjunt, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre els seus membres. 

 
5. Per sol·licitar alguns dels recursos del Catàleg de serveis de la Diputació de 

Barcelona en l’àmbit de polítiques de mercat de treball, es requereix actualment 
l’adhesió de l’ens local al Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis 
locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) i/o al Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa 
d’oficines tècniques laborals (Xarxa OTL).  

 
6. La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals adherits a aquest 

Protocol, la Plataforma telemàtica Xaloc (en endavant, PTX), la qual es configura 
com un sistema de d'informació integral que incorpora diverses funcionalitats 
relacionades amb la planificació, la gestió i l'avaluació de l'activitat que 
desenvolupen els serveis locals d'ocupació i oficines tècniques laborals. 

 
7. Fins al 2018, la posada a disposició i utilització de la PTX s’instrumentalitzava 

mitjançant un conveni de col·laboració entre l’ens local interessat i la Diputació de 
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Barcelona. No obstant, per raons d’eficàcia i eficiència administrativa, transparència 
i homogeneïtzació dels recursos que s’ofereixen per la Diputació de Barcelona s’ha 
considerat més adient gestionar la posada a disposició d’aquesta plataforma 
mitjançant un recurs del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals de 2019.  

 
8. Durant la vigència d’aquest Protocol s’han anat produint diferents modificacions 

jurídiques que han afectat al seu contingut, essent les més significatives les 
següents: 

 
- En matèria de protecció de dades de caràcter personal motivades per l’entrada 

en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, així com pel Reglament europeu 
2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, 
i la derogació de la normativa anterior. 

 
- En matèria de procediment administratiu, per l’entrada en vigor de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
- Per un canvi en l’instrument jurídic que formalitza la posada a disposició i 

utilització de la PTX, ja que a partir d’aquest any s’ha inclòs com un recurs tècnic 
del Catàleg XGL de la Diputació de Barcelona.  

 
9. Segons l’informe signat per la responsable directiva del Servei de Mercat de Treball 

en data 13 de maig d’enguany, tots aquests canvis han ocasionat la necessitat 
d’actualitzar el Protocol general de la Xarxa Xaloc en els termes següents: 

 
a. Adequar la referència legislativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal i de procediment administratiu comú de les administracions públiques a 
la vigent normativa.  

 
b. Modificar las referències a l’instrument jurídic de posada a disposició i utilització 

de la Plataforma telemàtica Xaloc, substituint la menció de conveni per la de 
recurs del catàleg.  

 
10. Aquests canvis no comporten modificació de caràcter essencial, d’acord amb 

l’establert en l’article 16 del Protocol, en quant estableix la potestat de la Diputació 
de Barcelona d’actualitzar el protocol per adaptar-lo a les necessitats canviants del 
moment. La present actualització serà comunicada als ens locals membres de la 
xarxa, mitjançant la seva publicació al BOPB, així com a la seu electrònica 
corporativa de la Diputació de Barcelona, sense que calgui la seva ratificació 
expressa, en no tractar-se de modificacions essencials. 
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Fonaments de dret 
 

Vist l’apartat 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. 
 

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

ACORDS 
 

Primer. ACTUALITZAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc), aprovat en Junta de Govern de data 26 de novembre de 
2015 (ref. reg. AJG 646/15), i que estableix el marc general i els principis que regeixen 
la Xarxa Xaloc, per adaptar el seu contingut a l’actual instrument jurídic de posada a 
disposició i utilització de la Plataforma telemàtica Xaloc (PTX) i les vigents regulacions 
jurídiques, sent el text definitiu que recull aquests canvis el següent: 
 

“PROTOCOL GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS 
D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC) 
 
• PREÀMBUL 
• CLÀUSULES: 

1. Objecte i finalitat 
2. La Xarxa XALOC 
3. Definició d’un Servei Local d’Ocupació 
4. Principis de la Xarxa XALOC 
5. Destinataris. Requisits de participació 
6. Procediment d’adhesió i formalització. Efectes 
7. Compromisos de la Diputació de Barcelona  
8. Compromisos dels ens locals que disposen d’un SLO 
9. La Plataforma Telemàtica XALOC 
10. Pèrdua de la condició de membre 
11. Instruments de direcció i seguiment 
12. Publicitat 
13. Protecció de dades de caràcter personal 
14. Propietat intel·lectual 
15. Vigència i causes d’extinció 
16. Modificació 
17. Abast 
18. Règim jurídic i jurisdicció competent 

 
PREÀMBUL 
 
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en matèria de 
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polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema 
públic local d’ocupació a través de la Xarxa de serveis locals d’ocupació (en endavant, 
Xarxa XALOC) i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials i a 
l’evolució de la conjuntura socioeconòmica. 
 
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, el Servei de 
Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en l’àmbit 
del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en xarxa. 
 
Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben emparament competencial, 
entre d’altres, a l’article 84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per al 
foment de l’ocupació, i en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que possibilita als ens locals la 
promoció i satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més específicament, 
l’exercici d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 
 
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el paper de les 
administracions locals i les considera entitats integrants del sistema d’ocupació de 
Catalunya. 
 
L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com s’observa 
als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Investigacions Sociològiques. A més, 
l’escala local és la primera receptora de la problemàtica associada a la desocupació i a les 
crisis econòmiques, i, en conseqüència, les administracions locals, per la seva proximitat, es 
veuen obligades a donar una resposta. 
 
Des de fa més de dues dècades, els governs locals de la demarcació de Barcelona han 
assumit la funció de promoure i gestionar les polítiques locals de mercat de treball i han 
optat per oferir serveis públics locals d’ocupació segons les necessitats de cada territori amb 
criteris de proximitat i universalitat, malgrat no comptar amb un marc competencial que 
reforci el paper de les administracions locals en aquest àmbit, i disposar de recursos 
econòmics escassos per fer front a les necessitats. 
 
A l’inici de la dècada dels 90 la Diputació de Barcelona va impulsar i liderar el naixement de 
la Xarxa XALOC, en un moment on la taxa d’atur de la província se situava prop del 24% i el 
món local començava a articular actuacions públiques en matèria d’ocupació per donar 
resposta a les necessitats de la ciutadania i contribuir a reduir l’atur. 
 
Posteriorment, la dimensió local de les dinàmiques conjunturals del mercat de treball han 
comportat una major complexitat i sofisticació en el disseny i implementació d’actuacions de 
foment de l’ocupació que han anat desenvolupant-se des de les instàncies locals.  
 

El desencaix entre oferta i demanda de treball, provocat per les asimetries i ineficiències del 
mercat laboral, ha comportat una proliferació gradual d’estructures locals, els Serveis Locals 
d’Ocupació (en endavant SLO), que han anat creant-se a nivell local per fer front a les 
necessitats i demandes de les persones i de les empreses en l’àmbit de mercat de treball. 
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Els SLO en el marc de la Xarxa XALOC han esdevingut autèntics referents locals de les 
polítiques de foment de l’ocupació i millora de la competitivitat de les empreses, formant part 
d’un sistema públic local d’ocupació que promou el desenvolupament econòmic local. 
 

La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada 
per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un SLO i que s’hi 
adhereixin mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona.  
 

La Xarxa XALOC té com a missió consolidar un model àgil i competitiu del mercat de treball 
en l'àmbit municipal i aconseguir una major eficàcia i eficiència de les accions locals en 
matèria d'ocupació a la província de Barcelona, mitjançant el treball conjunt, l'intercanvi 
d'experiències i la col•laboració entre els membres de la Xarxa. 
 

L’evolució de les polítiques de mercat de treball promogudes pels ens locals a la demarcació 
de Barcelona i la necessitat de seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de 
cooperació, requereix dotar a la Xarxa XALOC d’un instrument jurídic que reguli la seva 
configuració i funcionament.  
 

Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la Xarxa 
XALOC, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de 
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin. 
 

CLÀUSULES: 
 

1. Objecte i finalitat 
 

1.1. Aquest Protocol té per objecte formalitzar la Xarxa de serveis locals d’ocupació (Xarxa 
XALOC) i la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d’un 
Servei Local d’Ocupació (SLO) i compleixin amb els requisits de participació.  

 

1.2. La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa XALOC per contribuir a 
aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació, prestar un 
servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la 
millora de les competències professionals, l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels 
recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat. 

 

2. La Xarxa XALOC 
 

2.1. La Xarxa XALOC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, 
formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’un 
SLO i que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. 

 
2.2. La Xarxa XALOC té com a objectiu maximitzar la qualitat dels serveis que presten els 

SLO, tant a la ciutadania com a les empreses, i optimitzar l’eficiència i l’impacte dels 
seus resultats, a partir del treball en Xarxa i la generació d’economies d’escala. 

 
2.3. Aquesta Xarxa es configura com un mecanisme per aglutinar i formar enllaços 

estratègics entre les diferents entitats locals que treballen en l’àmbit de les polítiques 
locals de mercat de treball, així com per dissenyar i compartir eines que plantegin 
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respostes de qualitat, adaptades a les particularitats i a les estratègies territorials i de 
les entitats locals perquè les persones i les empreses disposin d’uns serveis que els 
ajudin a fer front a les seves necessitats. 

 
3. Definició d’un Servei Local d’Ocupació 

 
Els SLO són dispositius, adscrits majoritàriament a les Regidories de Promoció Econòmica i 
Ocupació de les entitats locals, que presten serveis d’intermediació laboral de forma 
continuada i en consonància amb la dimensió poblacional dels territoris i amb les seves 
especificitats. Es tracta d’actuacions que incideixen de manera directa en la demanda i en 
l’oferta de treball del mercat laboral local, amb l’objectiu d’aconseguir el seu apropament i, 
posteriorment el seu casament. Els SLO tenen com a missió incidir en el mercat de treball a 
través del desenvolupament d’accions complementàries i coordinades que incorporin les 
característiques i necessitats de les persones, les de les empreses i de l’entorn territorial on 
s’hi troben ubicades, a fi d’assolir els millors nivells d’ocupació, tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu. Fonamentalment, aquestes actuacions se centren en: 

 
a. Millorar l’ocupabilitat de les persones per incrementar les seves possibilitats de trobar 

feina. 
b. Promoure la qualificació professional de les persones tot adaptant-la a les necessitats del 

teixit empresarial. 
c. Establir vincles de col·laboració amb les empreses per detectar les seves necessitats de 

personal i oferir-los mà d’obra qualificada per cobrir les seves vacants. 
 

4. Principis de la Xarxa XALOC 
 

Els principis i fonaments de la Xarxa són:  
 

- La proximitat i l’accés universal als SLO. 
 
- El tractament i l’assistència personalitzada per part de professionals experts en la 

matèria. 
 
- El treball coordinat de la demanda i l’oferta de treball amb una metodologia homogènia i 

compartida. 
 
- El treball en xarxa, el qual potencia la transferència de coneixement i d’informació entre 

els seus membres, fet que genera un efecte multiplicador en les actuacions que es 
desenvolupen i maximitzen les economies d’escala. 

 
- La utilització de sistemes d’informació compartits per augmentar l’eficiència i l’impacte de 

les actuacions i, en particular, per augmentar les possibilitats d’inserció laboral de les 
persones usuàries. 

 
- La flexibilitat i l’adaptació a les necessitats i particularitats territorials. 
 
- El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora contínua i 

avaluació. 
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- La prestació d’un servei sostenible i continuat en el temps que contribueixi a l’enfortiment 
del sistema públic local d’ocupació. 

 
5. Destinataris. Requisits de participació 

 
5.1. Són destinataris del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 

d’ocupació (Xarxa Xaloc), els ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants, 
consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències pel desenvolupament local, 
entitats municipals descentralitzades i comunitats de municipis de la demarcació de 
Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de 
Barcelona. 

 
5.2. Per ser membre de la Xarxa XALOC, les entitats locals han de disposar d’un SLO, que 

presti serveis d’atenció a les persones i a les empreses, de forma continuada, per 
treballar la intermediació laboral. 

 
6. Procediment d’adhesió i formalització. Efectes 

 
6.1. Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa XALOC 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 a la Diputació de 
Barcelona. 

 
6.2. La Diputació de Barcelona, en el cas que l’ens local sol·licitant no compleixi les 

condicions per ser membre de la Xarxa XALOC, podrà denegar la seva sol·licitud i 
adhesió a l’esmentada Xarxa. 

 
6.3. 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 estipulades en 
aquest. 

 
7. Compromisos de la Diputació de Barcelona 

 
El paper de la Diputació de Barcelona consisteix en posar a disposició dels SLO un conjunt 
d’eines, productes i accions de suport perquè aquests puguin fer front a les demandes de la 
ciutadania en matèria d’ocupació i del teixit productiu (empreses que cerquen els millors 
perfils per cobrir les seves vacants i/o nous llocs de treball) millorant l’eficiència en la gestió i 
en l’aplicació de polítiques de mercat de treball. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa XALOC i en funció de les seves 
disponibilitats pressupostàries i tècniques, facilita als membres de la Xarxa, suport econòmic 
i assistència tècnica especialitzada per potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència dels SLO 
de la demarcació de Barcelona. En concret, actuacions destinades a: 

 
7.1. Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l’àmbit del mercat de 

treball local. 
 
7.2. Millorar l’eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció de la 

qualitat en la prestació de serveis. 
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7.3. Garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d’una aportació econòmica 

als diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les convocatòries de 
subvenció que aprovi. 

 
7.4. Actualitzar les competències professionals del personal tècnic i directiu. 
 
7.5. Enfortir els vincles entre els membres de la Xarxa, promovent espais de debat i 

d’intercanvi d’experiències, així com la transferibilitat de coneixement. 
 
7.6. Promoure la recerca per a l’avaluació, la millora contínua i la implementació 

d’estratègies innovadores de foment de l’ocupació. 
 
7.7. Proporcionar sistemes d’informació i eines de gestió, desenvolupant i implementant 

models i protocols per afavorir una gestió integral de la Xarxa. 
 
7.8. Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l’adaptabilitat dels SLO a 

les necessitats territorials, a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les 
prioritats de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les polítiques de mercat de 
treball. 

 
7.9. Oferir assistència tècnica especialitzada, donant suport als ens locals en els àmbits 

propis de la seva activitat en matèria de les polítiques locals de mercat de treball: 
metodologia, consultoria estratègica, etc. 

 
7.10. Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant documents 

per donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines metodològiques 
desenvolupades per la Xarxa.  

 
8. Compromisos dels ens locals que disposen d’un SLO 

 
8.1. Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc de 

treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o nous) 
amb els millors perfils professionals. 

 
8.2. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa XALOC i participar a les activitats que 

impulsi aquesta Xarxa. 
 
8.3. Designar una persona com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que actuarà com a 

interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis que es puguin 
produir. 

 
8.4. Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de treball 

que es configurin en el marc de la Xarxa XALOC. 
 
8.5. Complir amb les decisions que, en el seu cas, adoptin els instruments de direcció i 

seguiment dels quals es doti la Xarxa, d’acord amb l’establert a la clàusula 11, així com 
participar en el desenvolupament de les activitats i en les reunions organitzades per la 
Xarxa. 
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8.6. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb les actuacions del 

SLO que, en el seu cas, s’acordi en el marc de la Xarxa XALOC. 
 
8.7. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les 

dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació del 
SLO. 

 
8.8. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’actuació del SLO, així com 

les modificacions que es puguin produir al respecte. 
 
8.9. Fer publicitat de la Xarxa XALOC, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula dotzena. 

 
9. La Plataforma Telemàtica XALOC 

 
9.1. La Plataforma Telemàtica XALOC és una eina integral per a la intermediació laboral en 

constant procés de millora i d’ampliació de funcionalitats, que la Diputació de Barcelona 
posa a disposició dels ens locals que formin part d’aquest Protocol. 

 
Aquesta eina està formada per: 

 
- L’Aplicació Metodològica XALOC, que permet la gestió de la demanda i l’oferta 

d’ocupació de forma integrada de les entitats adherides a la Xarxa. Està dissenyada 
per possibilitar la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions realitzades i 
per a la presa de decisions operatives i estratègiques dels ens locals que l’utilitzen. 
S’ofereix, a més, assistència tècnica, recursos metodològics, documentació, espais 
d’intercanvi d’informació o de recursos, informacions d’actualitat relacionades amb 
els àmbits de la intermediació, i es permet l’accés a estadístiques d’activitat i 
indicadors a escala provincial. I el més important, una base de dades unificada 
d’ofertes de treball de la província de Barcelona, l’accés a la qual només es permès 
als equips dels SLO. 

 
- Pàgina web d’ofertes de treball dels SLO, d’accés universal, que mostra les ofertes 

de treball que disposen els SLO. Aquesta pàgina permet a l’usuari cercar per 
diferents vies el tipus d’oferta que més s’adiu amb els seus interessos, consultar les 
seves característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a una o més) i realitzar un 
seguiment de l’autocandidatura/es presentada/es. 

 
9.2. Els ens locals interessats en disposar d’aquesta eina han de sol·licitar la prestació del 

recurs tècnic Plataforma telemàtica XALOC a través del Catàleg de serveis de la 
Diputació de Barcelona. 

 
10. Pèrdua de la condició de membre 

 
La condició de membre es perdrà: 

 
- Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de 

l’òrgan competent, que haurà de notificar degudament a la Diputació de Barcelona. 
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- Per incompliment de les obligacions establertes en la clàusula vuitena, previ acord 
adoptat per la Diputació de Barcelona, amb audiència de l’ens afectat i degudament 
notificat. 

 

- A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals podia 
ser membre de la Xarxa. 

 

11. Instruments de direcció i seguiment 
 

11.1. La Xarxa XALOC es podrà dotar, a proposta de la Diputació de Barcelona, 
d’instruments de direcció i seguiment que assumeixin entre d’altres les següents 
funcions: 

 

- Fer el seguiment i analitzar l’activitat de la Xarxa i promoure les actuacions que es 
considerin oportunes. 

 

- Vetllar per la correcta execució i desenvolupament de les actuacions de la Xarxa. 
 

- Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar 
de forma voluntària i conjunta accions específiques. 

 

- Qualsevol altra funció anàloga que s’acordi. 
 

11.2. La proposta d’instruments de la Xarxa XALOC que, en el seu cas, elabori la Diputació 
de Barcelona entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada i notificada a totes les 
entitats adherides. 

 

12. Publicitat 
 

Les entitats adherides han de fer constar de forma visible la participació de la Diputació de 
Barcelona mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa de la Xarxa XALOC, en totes les activitats, campanyes de publicitat i en tot el 
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport dels 
SLO, a les quals tinguin accés, entre d’altres, les persones i les empreses usuàries. 

 

13. Protecció de dades de caràcter personal 
 

13.1. Els ens locals adherits i la Diputació de Barcelona, s’obliguen a complir amb les 
obligacions que es fixen a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, així com al Reglament europeu 
2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. 

 

13.2. Els ens locals adherits que hagin concertat amb la Diputació de Barcelona per a la 
posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC, a més, els serà 
d’aplicació les obligacions establertes en el règim de concessió del recurs relatives a 
la protecció de dades de caràcter personal. 

 

14. Propietat intel·lectual 
 

14.1. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, adquireix 
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amb caràcter exclusiu l’exercici dels drets d’explotació de l’objecte d’aquest protocol, 
especialment: 

 

- Aquells continguts que desenvolupi i elabori en el marc de la Xarxa XALOC, ja 
siguin materials metodològics, eines de gestió, materials de difusió o altres que es 
consideri oportuns per a un correcte i òptim funcionament dels SLO. 

 

- Qualsevol dels productes confeccionats com a conseqüència de les trobades 
d’intercanvis d’experiències i reunions de grups de treball relacionats amb 
l’activitat i funcionament dels SLO. 

 

14.2. La Diputació de Barcelona podrà cedir els seus drets d’explotació quan expressament 
així ho autoritzi i sempre prèvia sol·licitud del SLO interessat. 

 
15. Vigència i causes d’extinció 

 

15.1. El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.  

 

15.2. La Xarxa XALOC té durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats 
recollides en aquest Protocol i sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir 
els productes o actuacions de desplegament que ofereix la Diputació de Barcelona, 
podent extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents: 

 

-  Per acord dels òrgans competents dels ens membres de la Xarxa. 
-  Per impossibilitat legal o material per realitzar els seus objectius. 
-  Per qualsevol altra circumstància legal. 

 

15.3. L’acord d’extinció del Protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa, i 
publicar al BOPB i a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona. 

 

16. Modificació 
 

16.1. La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per 
adaptar-lo a les necessitats canviants del moment. Només tindran naturalesa de 
modificació els canvis de caràcter essencial. 

 

16.2. Serà la Diputació de Barcelona a qui li correspondrà aprovar les modificacions del 
present Protocol que seran comunicades als ens locals membres de la xarxa 
mitjançant la seva publicació al BOPB, així com a la seu electrònica corporativa de la 
Diputació de Barcelona. En el cas que es tracti de modificacions essencials, els ens 
locals adherits les hauran de ratificar expressament i notificar degudament a la 
Diputació de Barcelona. 

 

17. Abast 
 

17.1. L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà en cada cas el que 
es desprengui dels termes i de les condicions que resultin dels actes específics que 
se subscriguin o que despleguin les previsions del Protocol. 
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17.2. Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen cap 
limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i s’estableixen 
sens perjudici de la formalització d’altres relacions concertades, quan s’escaigui, al 
marge d’aquest instrument. 

 
18. Règim jurídic i jurisdicció competent 

 
18.1. La Xarxa XALOC es regirà per aquest Protocol, així com per la legislació de règim 

local, i particularment per la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial decret legislatiu 1/1996, 
de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema 
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del present Protocol. 

 
18.2. En el marc de la Xarxa XALOC, el règim de concessió per a la posada a disposició i 

utilització de la Plataforma telemàtica XALOC, té caràcter de normativa específica per 
a aquelles entitats locals adherides a la Xarxa que hagin formalitzat la citada 
concertació amb la Diputació de Barcelona. 

 
18.3. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts 

se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció 
contenciosa administrativa”. 

 
Segon. ACTUALITZAR l’annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la 
Xarxa de serveis locals d’ocupació (Xarxa XALOC), sent el text íntegre que recull 
aquests canvis, el següent: 
 

“MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ 
(XARXA XALOC) 

 
En ..........(nom i cognoms), com a President/a / Alcalde/essa del ................(nom entitat), us 
comunico que: 
 
..........................(Nom de l’òrgan competent) ha aprovat en data  ........(dd/mm/aaaa) la 
sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de serveis locals d’ocupació (Xarxa XALOC) promoguda per 
la Diputació de Barcelona que implica els punts següents: 

 
1. L’acceptació del contingut del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis 

locals d’ocupació (Xarxa XALOC), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de ......(data), així com a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona, amb 
tots el drets i compromisos que se’n deriven. 
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2. Designar a............... (nom i cognoms), com a referent tècnic de l’ens dins la Xarxa, que 
actuarà com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona. 

 
S’adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l’acord de l’òrgan competent 
de l’ens”. 

 
Tercer. DEIXAR SENSE EFECTES el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de 
serveis locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) i el model d’adhesió a la Xarxa, aprovat en 
Junta de Govern de data 26 de novembre de 2015 (ref. reg. AJG 646/15) i publicat al 
BOPB de 30 de desembre de 2015.  
 
Quart. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè. ESTABLIR l’entrada en vigor de la present actualització del Protocol i del 
model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa de serveis locals d’ocupació (Xarxa XALOC) 
a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.” 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
82.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització del “8è Congrés internacional de 
la bicicleta”, el “17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la ciudad” i l’”EuroVelo and 
Cycle Tourism Conference l’any 2020” (exp. núm. 2019/0008442).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació en data 10 de març de 2016 va aprovar el “Pla 

d'actuació de mandat 2016-2019” que estableix les prioritats estratègiques de 
l'equip de govern, l'organització dels recursos de la Corporació al servei 
d'aquestes prioritats i les principals línies d'actuació per als propers anys. El Pla 
estableix com a missió principal del mandat la d' "enfortir la capacitat dels governs 
locals com a institucions centrals per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, 
contribuint al progrés i al reequilibri territorial de Catalunya". En aquest sentit, el 
document fixa els objectius estratègics de la Diputació per aquest període, i entre 
d’altres, l’objectiu del foment de l'estructura productiva local i de l'ocupació. La 
Gerència de Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents línies 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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d’actuació: promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació 
turística i internacionalització de projectes turístics locals. 

 

2. La Gerència de Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents línies 

d’actuació: promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació 

turística i internacionalització de projectes turístics locals. Dins la Gerència, 

l’Oficina Tècnica de Turisme, desenvolupa les línies d’actuació de gestió turística 

territorial i coneixement i innovació turística, i té com a missió atendre de forma 

satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens 

locals de les comarques de Barcelona i els seus departaments de gestió turística 

(ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant 

informació qualificada del sector, transmetent el coneixement generat sobre el 

turisme i la seva gestió, especialment a escala local, i a través de la realització de 

treballs, activitats, assessoraments i intervencions directes sobre recursos i 

infraestructures. 
 
3. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DTES) 

és l’organisme del Govern català encarregat d’impulsar les polítiques vinculades 
amb la mobilitat i la sostenibilitat, entre les quals es troba l’impuls de mesures per 
assolir una mobilitat més sostenible i segura en tot l’àmbit de Catalunya. 

 
En aquesta línia, des del DTES es promouen moltes accions vinculades a la 
promoció de la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana, 
l’esport, el lleure i el turisme. Així cal destacar l’elaboració de l’Estratègia Catalana 
de la Bicicleta 2025, la coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, la promoció de la creació de noves vies rutes ciclables, entre d’altres. 
 
A més, per assolir aquests objectius el DTES s’ha dotat d’un instrument de 
participació de totes les organitzacions, tant públiques com de la societat civil, 
vinculades al món de la bicicleta. Aquest òrgan de participació és la Mesa de la 
Bicicleta, on són representades les diverses administracions públiques, les 
federacions, les associacions d’usuaris, els sectors empresarials i organitzacions 
no governamentals, totes elles dedicades a la promoció de l’ús de la bicicleta en 
els seu diferents vessants. 
 
En aquest marc de col·laboració de la Mesa de la Bicicleta, el DTES ha promogut, 
des de 2006, la celebració de congressos de la bicicleta a diferents punts del 
territori català i centrats en el cicloturisme i la mobilitat urbana: 

 

 El 1r Congrés es va celebrar a Barcelona el 2006 

 El 2n Congrés va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2008 

 El 3r Congrés es va celebrar a Lleida el 2010 

 El 4t Congrés va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès el 2012 

 El 5è Congrés va tenir lloc a Girona el 2015 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

 El 6é Congrés es va celebrar a Reus el 2017 

 El 7é Congrés està previst que es celebri a Tàrrega el 2019 
 

El DTES vol impulsar la celebració del vuitè Congrés Internacional de la Bicicleta a 
la ciutat de Barcelona durant la tardor del 2020. 

 
4. L’Ajuntament de Barcelona, el qual en els darrers anys està promovent activament 

actuacions d’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i de promoció de la 
mobilitat en bicicleta, té interès en que la ciutat de Barcelona sigui seu 
d’esdeveniments que promoguin l’ús de la bicicleta a la ciutat i projectin 
internacional la imatge de Barcelona com a ciutat amb una mobilitat sostenible, 
activa i segura i com a referent a nivell cicloturístic gràcies a les rutes EuroVelo8 i 
Vies Blaves, que passen per la ciutat, així com per la InterCatalunya, amb la qual 
es pot connectar mitjançant les anteriors.  

 
5. La Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM BICI) ha 

sol·licitat el suport al DTES i als ens locals de l’àmbit de Barcelona, integrants tots 
ells de la Mesa de la Bicicleta, per a organitzar l’any 2020, amb seu a Barcelona, 
el 17º Congreso Ibèrico La Bicicleta y la Ciudad, que promou la Coordinadora en 
Defensa de la Bicicleta (ConBici) i la Federació Portuguesa de Cicloturisme i 
Usuaris de la Bicicleta (FPCUB). 

 
6. Totes les parts signants d’aquest conveni mostren el seu acord en donar suport a 

la celebració d’aquest congrés a Barcelona sempre i quan s’organitzi de manera 
coordinada i conjunta amb el vuitè Congrés Internacional de la Bicicleta. 

 
7. La Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya participa activament en la promoció de productes 
turístics vinculats amb la bicicleta, ja sigui en la seva vessant esportiva com 
cicloturística. En aquest sentit col·labora activament amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat en el desenvolupament de noves rutes cicloturístiques de 
llarg recorregut a Catalunya com l’ EuroVelo 8 i la ruta InterCatalunya entre 
d’altres. En particular, la ruta EuroVelo 8 forma part d’una xarxa de rutes ciclables 
trans-europees de llarga distància, promogudes per la European Cyclist 
Federation (ECF), per un ús essencial cicloturistic però que també donen suport 
als desplaçaments locals diaris.  

 
8. La Diputació de Barcelona, amb el suport del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha engegat el projecte Vies Blaves, 
un projecte únic al sud d’Europa. El projecte consisteix en la rehabilitació de la 
llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener on establirà recorreguts i 
convertirà en transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi 
puguin fer excursions a peu, bicicleta o cavall. Tot això amb l’objectiu de posar en 
valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un 
motor del cicloturisme. Que a més té un programa de cessió de bicicletes per a 
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policies i tècnics municipals, que ha cedit en els darrers 10 anys 637 bicicletes a 
212 municipis de la demarcació, que és membre fundador de la “Red de Ciudades 
por la Bicicleta” i que desenvolupa accions de foment de l’ús de la bicicleta com a 
mode de transport sostenible i no contaminant als municipis de Barcelona  

 
9. L’ECF promou la realització amb caràcter bianual de l’“EuroVelo and Cycle 

Tourism Conference”, una de les cites de cicloturisme més importants a nivell 
europeu on intervenen diferents actors rellevants d’aquest model de turisme, per 
tal de donar a conèixer el conjunt de rutes EuroVelo i fomentar el seu 
desplegament.  

 
10. El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona tenen 
interès en presentar la candidatura de Barcelona per ser seu de la celebració de 
l’“EuroVelo and Cycle Tourism Conference” a la tardor de 2020 per tal de 
promocionar i donar a conèixer les rutes cicloturístiques que promouen 
conjuntament.  

 
11. En cas que la candidatura de Barcelona per ser seu de la celebració de 

l’“EuroVelo and Cycle Tourism Conference” no sigui seleccionada, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona integrarien la promoció de les 
rutes cicloturístiques que promouen conjuntament en el marc del Congrés 
Internacional de la Bicicleta i del Congrés Ibèric.  

 
12. L’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de la seva Direcció de Serveis de 

Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per promoure el transport sostenible. En 
particular, recull entre els seus objectius sectorials: aconseguir que la mobilitat en 
bicicleta esdevingui un mode de transport habitual per als desplaçaments diaris a 
la feina, l’escola i els serveis, incrementant el seu pes com a mode de transport 
sostenible, en benefici de la qualitat de l’aire i la salut de les persones. A més, 
ostenta la presidència de la Red de Ciudades por la Bicicleta des del 23 d’octubre 
de 2015, associació d’àmbit estatal creada l’any 2009 que en l’actualitat compta 
amb 117 administracions sòcies que representen més de 550 ciutats, i que entre 
els seus objectius busca generar una dinàmica entre les administracions 
associades per impulsar i fer més segura la circulació de bicicletes, especialment 
en l’àmbit urbà però també fomentant el cicloturisme. 

 
13. Vistes les sinergies que en termes de promoció del cicloturisme i de la mobilitat 

urbana sostenible, activa i segura, així com a nivell de projecció i ressò a escala 
catalana i europeu que pot suposar la celebració conjunta d’aquests congressos, 
es convenient celebrar-los conjuntament en el marc d’un esdeveniment global 
sobre la bicicleta però en el que cada qual mantingui alhora la seva imatge pròpia i 
activitats específiques. 
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Fonaments de dret 
 
1. La fórmula jurídica adient per regular les obligacions de les parts és el Conveni, el 

qual resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 

 
2. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (publicada al BOE de 2 d’octubre de 2015), i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
3. D’acord amb el que estableix la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de 

2019 de la Diputació de Barcelona, la Diputació podrà signar convenis de 
col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de 
qualsevol de les competències de la Corporació. 

 
4. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 

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

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 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,  per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, 
publicat al BOPB de 30 d’octubre de 2018, i per decret núm. 3594, de 26 de març 
de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la formalització del conveni marc entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la realització del 8è Congrés internacional de la bicicleta, el 17è 
Congrés Ibèric La Bicicleta y la Ciudad i l’EuroVelo and Cycle Tourism Conference l’any 
2020, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa 
i Coneixement de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la 
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realització del 8è Congrés internacional de la bicicleta, el 17è Congrés Ibèric La 
Bicicleta y la Ciudad i l’ EuroVelo and Cycle Tourism Conference l’any 2020 
 
Barcelona 
 
REUNITS: 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat senyor 
Isidre Gavín i Valls, qui actua en nom i representació del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Resolució 
TES/335/2019, de 13 de febrer, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament. 
 
La secretària general del Departament d’Empresa i Coneixement senyora Marta Felip i 
Torres qui actua en nom i representació del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 1.4 de la Resolució EMC/1456/2016, de 8 de 
juny, de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Empresa i 
Coneixement en diferents òrgans del Departament. 
 
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i Ballano, qui actua en nom i representació de 
l’Ajuntament de Barcelona, .... 
 
El vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
senyor Miquel Forns i Fusté, qui actua en nom i representació de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) 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 
(publicada al BOPB de 19 de setembre de 2018) i per decret núm. 3594, de 26 de març de 
2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019; assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 12/07/2018 (núm. 7233/18),  publicat al BOPB de 17/07/2018. 
 
I, per últim, el vicepresident de l’Àrea de Mobilitat i Transport Sr. Antoni Poveda Zapata, qui 
actua en nom i representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb NIF P0800258F i 
domicili al carrer 62, número 16-18, 08040, Zona Franca de Barcelona, en virtut del seu 
nomenament i en ús de les atribucions que li confereix la Delegació de la Presidència del 30 
de juliol de 2015 (BOPB 12 d’agost de 2015) i facultat per a la signatura d’aquest Conveni 
per acord de la Junta de Govern de 21 de maig de 2019, assistit en aquest acte pel senyor 
Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, nomenat per 
decret de Presidència de data 26 de novembre de 2018, actuant les funcions de fe pública 
segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de març, regulador del 
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, i en exercici 
de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal preceptiu, segons l’article 92 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de Règim Local. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a la formalització del 
present Conveni de col·laboració i  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

MANIFESTEN: 
 

1. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (DTES) és l’organisme del Govern català encarregat d’impulsar les polítiques 
vinculades amb la mobilitat i la sostenibilitat, entre les quals es troba l’impuls de 
mesures per assolir una mobilitat més sostenible i segura en tot l’àmbit de Catalunya. 

 
En aquesta línia, des del DTES es promouen moltes accions vinculades a la promoció 
de la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana, l’esport, el lleure i el 
turisme. Així cal destacar l’elaboració de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, la 
coordinació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la promoció de la creació 
de noves vies rutes ciclables, entre d’altres. 
 
A més, per assolir aquests objectius el DTES s’ha dotat d’un instrument de participació 
de totes les organitzacions, tant públiques com de la societat civil, vinculades al món de 
la bicicleta. Aquest òrgan de participació és la Mesa de la Bicicleta, on són 
representades les diverses administracions públiques, les federacions, les associacions 
d’usuaris, els sectors empresarials i organitzacions no governamentals, totes elles 
dedicades a la promoció de l’ús de la bicicleta en els seu diferents vessants. 
 
En aquest marc de col·laboració de la Mesa de la Bicicleta, el DTES ha promogut, des 
de 2006, la celebració de congressos de la bicicleta a diferents punts del territori català 
i centrats en el cicloturisme i la mobilitat urbana: 

 

 El 1r Congrés es va celebrar a Barcelona el 2006 

 El 2n Congrés va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat l’any 2008 

 El 3r Congrés es va celebrar a Lleida el 2010 

 El 4t Congrés va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès el 2012 

 El 5è Congrés va tenir lloc a Girona el 2015 

 El 6é Congrés es va celebrar a Reus el 2017 

 El 7é Congrés està previst que es celebri a Tàrrega el 2019 
 

El DTES vol impulsar la celebració del vuitè Congrés Internacional de la Bicicleta a la 
ciutat de Barcelona durant la tardor del 2020. 

 
2. Que l’Ajuntament de Barcelona, el qual en els darrers anys està promovent activament 

actuacions d’ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i de promoció de la 
mobilitat en bicicleta, té interès en que la ciutat de Barcelona sigui seu d’esdeveniments 
que promoguin l’ús de la bicicleta a la ciutat i projectin internacionalment la imatge de 
Barcelona com a ciutat amb una mobilitat sostenible, activa i segura i com a referent a 
nivell cicloturístic gràcies a les rutes EuroVelo8 i Vies Blaves, que passen per la ciutat, 
així com per la InterCatalunya, amb la qual es pot connectar mitjançant les anteriors.  

 
3. Que la Federació d’Entitats per la Mobilitat amb Bicicleta de Catalunya (FEM BICI) ha 

sol·licitat el suport al DTES i als ens locals de l’àmbit de Barcelona, integrants tots ells 
de la Mesa de la Bicicleta, per a organitzar l’any 2020, amb seu a Barcelona, el 17º 
Congreso Ibèrico La Bicicleta y la Ciudad, que promou la Coordinadora en Defensa de 
la Bicicleta (ConBici) i la Federació Portuguesa de Cicloturisme i Usuaris de la Bicicleta 
(FPCUB). 
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4. Que totes les parts signants d’aquest conveni mostren el seu acord en donar suport a la 
celebració d’aquest congrés a Barcelona sempre i quan s’organitzi de manera 
coordinada i conjunta amb el vuitè Congrés Internacional de la Bicicleta. 

 

5. Que la Direcció General de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya participa activament en la promoció de 
productes turístics vinculats amb la bicicleta, ja sigui en la seva vessant esportiva com 
cicloturística. En aquest sentit col·labora activament amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat en el desenvolupament de noves rutes cicloturístiques de llarg recorregut 
a Catalunya com l’ EuroVelo 8 i la ruta InterCatalunya entre d’altres. En particular, la 
ruta EuroVelo 8 forma part d’una xarxa de rutes ciclables trans-europees de llarga 
distància, promogudes per la European Cyclist Federation (ECF), per un ús essencial 
cicloturistic però que també donen suport als desplaçaments locals diaris.  

 

6. Que la Diputació de Barcelona, amb el suport del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha engegat el projecte Vies Blaves, un 
projecte únic al sud d’Europa. El projecte consisteix en la rehabilitació de la llera del riu 
Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener on establirà recorreguts i convertirà en 
transitables més de 300 quilòmetres a la vora del riu per tal que s’hi puguin fer 
excursions a peu, bicicleta o cavall. Tot això amb l’objectiu de posar en valor la natura i 
el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un motor del cicloturisme. 
Aquest projecte està previst que estigui enllestit a finals del 2019 i inicis del 2020. Que 
a més té un programa de cessió de bicicletes per a policies i tècnics municipals, que ha 
cedit en els darrers 10 anys 637 bicicletes a 212 municipis de la demarcació, que és 
membre fundador de la “Red de Ciudades por la Bicicleta” i que desenvolupa accions 
de foment de l’ús de la bicicleta com a mode de transport sostenible i no contaminant 
als municipis de Barcelona  

 

7. Que l’ECF promou la realització amb caràcter bianual de l’“EuroVelo and Cycle Tourism 
Conference”, una de les cites de cicloturisme més importants a nivell europeu on 
intervenen diferents actors rellevants d’aquest model de turisme, per tal de donar a 
conèixer el conjunt de rutes EuroVelo i fomentar el seu desplegament.  

 

8. Que el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona tenen interès 
en presentar la candidatura de Barcelona per ser seu de la celebració de l’“EuroVelo 
and Cycle Tourism Conference” a la tardor de 2020 per tal de promocionar i donar a 
conèixer les rutes cicloturístiques que promouen conjuntament.  

 

9. Que, en cas que la candidatura de Barcelona per ser seu de la celebració de 
l’“EuroVelo and Cycle Tourism Conference” no sigui seleccionada, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona integrarien la promoció de les rutes 
cicloturístiques que promouen conjuntament en el marc del Congrés Internacional de la 
Bicicleta i del Congrés Ibèric.  

 

10. Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona a través de la seva Direcció de Serveis de 
Mobilitat Sostenible, impulsa mesures per promoure el transport sostenible, de 
conformitat amb l’article 14 B. f) de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. En particular, recull entre els seus objectius sectorials: 
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aconseguir que la mobilitat en bicicleta esdevingui un mode de transport habitual per 
als desplaçaments diaris a la feina, l’escola i els serveis, incrementant el seu pes com a 
mode de transport sostenible, en benefici de la qualitat de l’aire i la salut de les 
persones. A més, ostenta la presidència de la Red de Ciudades por la Bicicleta des del 
23 d’octubre de 2015, associació d’àmbit estatal creada l’any 2009 que en l’actualitat 
compta amb 117 administracions sòcies que representen més de 550 ciutats, i que 
entre els seus objectius busca generar una dinàmica entre les administracions 
associades per impulsar i fer més segura la circulació de bicicletes, especialment en 
l’àmbit urbà però també fomentant el cicloturisme. 

 

11. Que vistes les sinergies que en termes de promoció del cicloturisme i de la mobilitat 
urbana sostenible, activa i segura, així com a nivell de projecció i ressò a escala 
catalana i europeu que pot suposar la celebració conjunta d’aquests congressos, es 
convenient celebrar-los conjuntament en el marc d’un esdeveniment global sobre la 
bicicleta però en el que cada qual mantingui alhora la seva imatge pròpia i activitats 
específiques. 

 

Per tot això, les parts, de comú acord estableixen les següents  
 

CLÀUSULES: 
 

Primera. Objecte del Conveni 
 

L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc de col·laboració entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de 
Barcelona la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que permeti 
organitzar conjuntament el 8è Congrés Internacional de la Bicicleta de Catalunya, el 17º 
Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad, i la EuroVelo and Cycle Tourism Conference 
2020, amb la màxima qualitat de continguts possible, activitats compartides i el màxim èxit 
de públic i de ressò possible. 
 

Segona. Lloc i dates de celebració 
 

A fi d’aconseguir les màximes sinèrgies entre tots tres esdeveniments es preveu realitzar els 
congressos durant les mateixes dates de la tardor del 2020 a la ciutat de Barcelona, en el 
marc d’un esdeveniment global comú, habilitant espais comuns per les activitats 
compartides i espais específics per a les activitats específiques de cadascun d’ells. 
 
Tercera. Àmbits de col·laboració 
 
El àmbits de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament 
d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona abastarà el repartiment de tasques i la dotació d’espais i 
materials necessaris, que seran degudament relacionats a la clàusula quarta d’aquest 
conveni.  
 
Quarta: Compromisos de les parts 
 

Departament de Territori i Sostenibilitat 
 Aportació de tres persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 

conjunta dels tres esdeveniments 
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 Oficina de gestió de ponents i assistents dels tres esdeveniments 

 Oficina tècnica per la definició dels programes i continguts dels diferents 
esdeveniments, en coordinació amb la resta d’ens organitzadors, i per la 
preparació del dossier de candidatura per l’EuroVelo and Cycle Tourism 
Conference 

 Disseny i integració de la imatge gràfica del esdeveniment marc i dels 
congressos que integra  i aplicacions (comunicació en línia, programa, 
marxandatge, comunicació i senyalització dins i fora del recinte firal, anuncis de 
premsa) 

Departament d’Empresa i Coneixement 

 Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 

Suport a la candidatura de participació al EuroVelo and Cycle Tourism 
Conference i gestions amb la Federació Europea de Ciclistes (ECF) 

 Organització de press-trips i tour-operadors a les rutes EuroVelo 8 i 
InterCatalunya 

Ajuntament de Barcelona 

 Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 
Aportació dels espais per la celebració dels diferents esdeveniments 

 Suport a l’oficina de gestió de ponents per a la confirmació i organització 
desplaçaments dels ponents del Congrés Internacional i de l’Ibèric  

Diputació de Barcelona 

 Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 

Suport a l’oficina de gestió de ponents per a la confirmació i organització 
desplaçaments dels ponents del EuroVelo and Cycle Tourism Conference 

 
Suport a la candidatura de participació al EuroVelo and Cycle Tourism 
Conference i gestions amb la Federació Europea de Ciclistes (ECF) 

 Organització de press-trips i tour-operadors a les Vies Blaves 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Aportació de dues persones a la Comissió de Seguiment per l’organització 
conjunta dels tres esdeveniments 

 Suport a la gestió dels serveis de traducció durant la celebració dels 
esdeveniments 

 
Suport a la gestió de l’aportació de personal d'atenció a l'assistent   

 Suport a la gestió dels serveis audiovisuals als diferents emplaçaments 

 
Aquestes àrees de treball es podran redefinir i serien objecte de quantificació en una 
addenda posterior al present conveni, una vegada es conegui si Barcelona és seu de 
l’EuroVelo and Cycle Tourism Conference 2020. 
 
Per tot allò que no es realitzi amb mitjans propis, les parts s’ajustaran a les normatives de 
contractació aplicables en cada cas. 
 
Aquests compromisos que assumeixen les parts finalitzaran una vegada s’hagin celebrat els 
esdeveniments esmentats anteriorment. 
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Cinquena: Comissió de Seguiment per l’organització dels tres esdeveniments 
 
Per concretar les actuacions previstes i resoldre les incidències que es puguin plantejar en 
relació amb l’execució del present Conveni, les parts acorden crear una comissió de 
seguiment encarregada de les tasques següents: 

 
 L’establiment d'un programa  de treball 
 La presa de decisions sobre el desenvolupament dels diferents esdeveniments 
 El seguiment de la gestió econòmica 
 L'aclariment dels aspectes no previstos al Conveni 
 La resolució en primera instància de les controvèrsies que es puguin generar 
 El balanç de les actuacions dutes a terme 
 

Aquesta comissió estarà integrada per 11 membres: tres representants del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, que n’exercirà la presidència, dos representants del Departament 
d’Empresa i Coneixement, dos representants de la Diputació de Barcelona, dos 
representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dos representants de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
La comissió es reunirà, almenys, un cop cada dos mesos. Els vots podran ser delegats. 
Aquesta comissió de seguiment consultarà a la Mesa de la Bicicleta el contingut del 
programa del congrés Internacional de la Bicicleta, consultarà a l’ ECF (European Cyclists 
Federation) el contingut del programa del EuroVelo and Cycle Tourism Conference i 
consultarà a FEM Bici el programa del Congreso Ibérico de La Bicicleta y la Ciudad. 
 
El seu funcionament es regeix per les previsions establertes en el règim jurídic dels òrgans 
col·legiats descrit en el Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya i pels preceptes de caràcter 
bàsic inclosos en la subsecció 1a de la Secció 3a del Capítol II del Títol preliminar de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Sisena: Jurisdicció 
 
Les parts intentaran resoldre de comú acord, al si de la comissió de seguiment, les 
diferències que puguin sorgir en l’execució i interpretació d’aquest Conveni amb caràcter 
previ a la seva submissió, si escau, a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb 
el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Setena: Vigència 
 
El present Conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de la seva signatura i fins el 
31 de desembre de 2020. 
 
Vuitena: Causes de resolució 
 
Constitueixen causes d’extinció anticipada d’aquest Conveni les que es detallen a 
continuació: 
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a) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit. 
b) El compliment de llur objecte. 
c) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contretes en les 

clàusules anteriors i amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
El compliment i la resolució del conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb 
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts. 
 
Novena: Publicitat 
 
D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern, i l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i en 
la redacció donada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa, un cop subscrit el conveni haurà de ser publicat al DOGC i al web del 
Registre de convenis de col·laboració i de cooperació de la Generalitat, que és accessible 
des del Portal de la Transparència. 
 
I, perquè així consti, les parts signen aquest conveni en prova de conformitat”. 

 
Segon. FACULTAR al vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local per a la signatura del conveni i de qualsevol altre 
document necessari per a l’efectivitat i execució dels pactes de col·laboració. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat i el 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament 
de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

Quart.- COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.” 
 

83.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord 19/X/265141 “Ampliació de l’alberg municipal casa 
forestal per a centre d’observació astronòmica”, i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic a l’Ajuntament de Saldes, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0003755).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 

“Fets 
 

1. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 4301, de data 19 de maig 
de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
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concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, posteriorment 
complementat per decret de la presidenta 2837 de data 27 de març de 2018: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Saldes 

NIF P0818900C 

Preacord  
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per 
a centre d’observació astronòmica 

Aportació de la Diputació (EUR) 132.569,53 € 

Periodificació (EUR) 2019 132.569,53 € 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al 
foment de la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina Tècnica de Turisme 

Tipus de preacord Base de concertació i complement central 

 
2. En data 16 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla 
"Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
3. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

4. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 
conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de 
les previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 7.2.e) de la Refosa núm. 1/2018, aprovada per decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, i publicada 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
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Ens destinatari Ajuntament de Saldes 

NIF P0818900C 

Actuació 
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a centre 
d’observació astronòmica 

Codi XGL 19/X/265141 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

132.569,53 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 132.569,53 € 

Classe de recurs  Recurs econòmic 

Àmbit de cooperació Base de concertació i complement central 

 
Segon. FORMALITZAR el recurs a què es refereix l’apartat anterior mitjançant conveni 
específic, el text del qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat 7.1.d) de la Refosa núm. 1/2018, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 7048/18 en data 9 de juliol de 2018, publicat al BOPB el 11 de juliol de 
2018, i modificada per Decret núm. 9069/18, de 13 de setembre, publicat al BOPB de 19 de 
setembre de 2018 i per Decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al BOPB de 30 
d’octubre de 2018; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da <nom i cognoms>, en virtut 
de les facultats conferides pel decret de la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 
2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE SALDES, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona de 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla 

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el 
seu Protocol general, mitjançant el qual s’estableixen els principis que regeixen el Pla i 
el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos que 
es comprenguin al Pla. 

 
II. L’esmentat Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’articula en àmbits de 

cooperació, en funció de les polítiques promogudes i del destí dels recursos. En el marc 
de les Meses de concertació del Pla, l'Ajuntament de Saldes i la Diputació han decidit 
desenvolupar conjuntament actuacions dins de l’àmbit de cooperació de “Manteniment i 
reposició d'inversions per al foment de la diversificació econòmica”, que inclou les 
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actuacions en matèria de reparació, manteniment i conservació, així com en matèria de 
reposició d'equipaments i infraestructures, amb l'objectiu d'optimitzar-ne i garantir-ne el 
seu funcionament i disponibilitat. 

 
III. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 4301, de data 19 de maig de 

2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, posteriorment complementat per decret de 
la presidenta 2837 de data 27 de març de 2018: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Saldes 

NIF P0818900C 

Preacord  
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a 
centre d’observació astronòmica 

Aportació de la Diputació 
(EUR) 

132.569,53 € 

Periodificació (EUR) 2019 132.569,53 € 

Classe de recurs  Recurs econòmic 

Àmbit de cooperació 
Manteniment i reposició d’inversions per al foment de 
la diversificació econòmica 

Centre gestor Oficina Tècnica de Turisme 

Tipus de preacord Base de concertació i complement central 

 
IV. Per decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona 10332, de data 26 d’octubre 

de 2016, es van aprovar les Instruccions de gestió d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que tenen per objecte 
regular els procediments i condicions necessaris per tal de fer efectius els compromisos 
assolits en el marc de les Meses de concertació. Com annex a aquestes instruccions es 
va aprovar el model de conveni específic a través del qual aprovar la formalització dels 
preacords. Aquestes instruccions han estat modificades per decret de la presidenta 
7062 de data 9 de juliol de 2018. 

 
V. En data 16 de novembre de 2018, l’ens destinatari ha presentat la formalització del 

preacord esmentat, donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les 
Instruccions de gestió. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord 
esmentat. Aquesta col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin 
les condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
VI. Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present 

conveni, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les 
previsions de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
VII. Vist que es va aprovar la formalització del preacord esmentat mitjançant conveni 

específic el text del qual va ser aprovat per <dictamen> de <òrgan competent> 
<número>, de data <data>. 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 
 
1. L’Ajuntament de Saldes i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 

2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries amb 
relació a l’actuació següent: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Saldes 

NIF P0818900C 

Actuació 
Ampliació de l’alberg municipal casa forestal per a 
centre d’observació astronòmica 

Codi XGL 19/X/265141 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

132.569,53 € 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 132.569,53 € 

Classe de recurs  Recurs econòmic 

Àmbit de cooperació Base de concertació i complement central 

 
3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
 

- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 
són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 

 
- Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest es reflecteix en la 

vinculació existent entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació 
d’assistència i cooperació envers els municipis i els objectius d’aquesta Diputació per 
fer-la efectiva. 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Per part de la Diputació: 

 
La prestació del següent suport en relació a l’actuació aprovada: 

 

Classe de recurs Recurs econòmic 

Aplicació pressupostària G/30201/43201/76260 
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2. Per part de l’ens destinatari: 
 

1. La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les 
Instruccions de gestió d’actuacions en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

2. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

3. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

4. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitat de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 
1. Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, i la seva vigència resta 

vinculada als terminis d’execució i justificació de les actuacions que l’integren.  
2. En qualsevol moment abans de la finalització del període de vigència previst, les parts 

poden acordar la pròrroga del conveni per un període de fins a un any. 
3. La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se amb una antelació 

mínima d’un mes abans que finalitzi el període de vigència. 
 
Quart. Execució de despeses  
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de 

desembre de l’any en què la Diputació l’hagi imputat en el seu pressupost, d’acord amb 
la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 

2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 
cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Cinquè. Seguiment de les actuacions 
 
1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 
2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 

tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 
3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es reserva 

la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de l’actuació com 
de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
Sisè. Justificació de despeses  
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
2. La despesa s’ha de justificar en el període comprés entre el 15 de febrer i el 31 de març 

de l’any següent a aquell en què la Diputació de Barcelona l’hagi imputat en el seu 
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pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16. 

4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 

5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 
poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 
altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat 
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà 
el reintegrament de l’import que correspongui. 

8. L’actuació objecte d’ajut compta amb un preacord en el marc de les Meses de 
concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 del tipus “base de concertació” i 
un del tipus “complement”. Per això, s’estableix l’obligació de justificar en primer lloc el 
preacord “base de concertació” i, en segon lloc, el preacord “complement”, de manera 
que, de produir-se una baixa en el cost de l’actuació que afecti a l’import concedit per la 
Diputació de Barcelona, aquesta baixa repercutirà primerament sobre el preacord 
“complement”, procedint la Diputació a regularitzar l’aportació d’aquest segons escaigui. 

 
Setè. Procediment de justificació  
 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de tràmits 

dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la 

Diputació de Barcelona, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
Vuitè. Pagament  
 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de despesa 

que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 

màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En cas 
que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada per a 
aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
Novè. Finalització d’actuacions  
 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a enviar 
al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de finalització de 
l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer ús d’aquestes 
fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant publicació en qualsevol 
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suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la devolució dels ingressos 
percebuts. 
 
Desè. Identificació de l’actuació  

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així com 

garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-lo quan hagi finalitzat l’execució, en els termes 
de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

4. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de justificar 
les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant l’aportació de 
fotografia de l’obra subvencionada. 

 
Onzè. Tancament  
 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de l'endemà 
de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi pertinent, i 
presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es 
procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a addenda del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Tretzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 

la seva resolució. 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que 

la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit 
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
Catorzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Pel compliment de les actuacions que constitueixen l’objecte, de conformitat amb el 

disposat en el present conveni. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius, 

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

 
Quinzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ens destinatari. Alhora, serà aquest mateix ens 
l’encarregat de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o de fer-lo públic 
quan això sigui preceptiu. 
 
Dissetè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de cent trenta-dos mil cinc-cents 
seixanta-nou euros amb cinquanta-tres cèntims (132.569,53 €), amb la següent 
distribució: 
 
- 132.569,53 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/43201/76260 de 

l’anualitat 2019. 
 
Quart.  NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Cinquè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que 
opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
84.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització d’un conveni marc entre les Diputacions de Tarragona, Girona, 
Lleida i Barcelona, i els Ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i la Fundació 
Eurecat per tal de formar part de la Comissió de Turisme de la Fundació Eurecat 
(exp. núm. 2019/0009584).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, 
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és 
del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació en data 10 de març de 2016 va aprovar el “Pla 

d'actuació de mandat 2016-2019” que estableix les prioritats estratègiques de 
l'equip de govern, l'organització dels recursos de la Corporació al servei d'aquestes 
prioritats i les principals línies d'actuació per als propers anys. El Pla estableix com 
a missió principal del mandat la d' "enfortir la capacitat dels governs locals com a 
institucions centrals per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint al 
progrés i al reequilibri territorial de Catalunya". En aquest sentit, el document fixa 
els objectius estratègics de la Diputació per aquest període, i entre d’altres, 
l’objectiu del foment de l'estructura productiva local i de l'ocupació. La Gerència de 
Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents línies d’actuació: 
promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació turística i 
internacionalització de projectes turístics locals. 

 
2. La Gerència de Serveis de Turisme, dins d’aquest objectiu, té les següents línies 

d’actuació: promoció turística, gestió turística territorial, coneixement i innovació 
turística i internacionalització de projectes turístics locals. Dins la Gerència, l’Oficina 
Tècnica de Turisme, desenvolupa les línies d’actuació de gestió turística territorial i 
coneixement i innovació turística, i té com a missió atendre de forma satisfactòria, 
tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens locals de les 
comarques de Barcelona i els seus departaments de gestió turística (ajuntaments, 
consorcis i consells comarcals, entre d’altres) tot i cercant informació qualificada del 
sector, transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva gestió, 
especialment a escala local, i a través de la realització de treballs, activitats, 
assessoraments i intervencions directes sobre recursos i infraestructures. 

 
3. La millora de la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació 

turística requereix d’un impuls per la innovació i  transferència de coneixement. 
 
4. El turisme és un dels àmbits prioritaris de l’economia catalana on ja existeixen 

iniciatives relacionades amb els sistemes d’informació, l’aplicació de noves 
tecnologies i el desenvolupament de productes innovadors, impulsades de manera 
individual o cooperada per les entitats aquí signants en base al desplegament de 
polítiques d’innovació en turisme i al marc de l’estratègia Turisme 2020 aprovada 
pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. La Fundació Eurecat (en endavant Eurecat) té per objecte, d’acord amb els seus 

estatuts, entre d’altres: l’impuls de la innovació en general i d’R+D en tots els 
sectors d’activitat; l’impuls de la recerca industrial i el desenvolupament tecnològic; 
l’impuls del creixement empresarial; l’impuls de la internacionalització basada en 
innovació; l’impuls del desplegament de talent tecnològic i de negoci; l’impuls de la 
transferència tecnològica i de coneixement; l’afavoriment del desenvolupament 
territorial i l’afavoriment de l’increment de la cultura científica-tecnològica. 

http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
http://transparencia.diba.cat/sites/transparencia.diba.cat/files/public/node-fitxers/pla_dactuacio_de_mandat_2016-2019_e-llibre.pdf#overlay-context=pla-dactuacio-de-mandat
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6. La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya 

(PCTTOC), amb seu a Vila-seca, i el centre tecnològic Eurecat han culminat la seva 
fusió, amb l’absorció del PCTTOC per part d’Eurecat, de manera que es consolida 
la seva integració, enfocada a impulsar la innovació i la competitivitat de les 
destinacions i de les empreses turístiques. 

 
La integració suposa la creació del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i 
reforça el posicionament del centre tecnològic com un dels més importants del Sud 
d’Europa. Així mateix, s’emmarca dins de l’estratègia del centre tecnològic de 
consolidació d’aliances amb agents molt rellevants del sistema d’innovació, tant des 
del punt de vista sectorial com territorial. Aquesta fusió permet arribar a més 
empreses turístiques i potenciar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat de 
les destinacions, de l’activitat i dels recursos turístics, mitjançant una major 
col·laboració entre agents públics i privats vinculats al sector.  

 
7. De resultes de la integració esmentada al punt anterior, Eurecat ha constituït el 

Centre of Excellence in Tourism Innovation (en endavant COE Tourism) com a 
plataforma i Hub d’innovació digital del turisme.  

 
El COE Tourism té la missió d’esdevenir el Hub de referència català en la promoció 
de la innovació turística en l’aplicació de tecnologies innovadores i nous 
coneixements en l’àmbit del turisme i l’oci (incloent aspectes relacionats amb la 
cultura, el comerç, els esdeveniments i els esports) per tal d’incrementar la 
competitivitat i sostenibilitat de destinacions, empreses i recursos del sector turístic.  
Els objectius principals del COE Tourism són: 
 
- Afavorir la sostenibilitat i competitivitat de destinacions, empreses i recursos 

mitjançant la innovació en anàlisi estratègica, intel·ligència de mercats i 
desenvolupament de productes. 

- Potenciar la creació de Sistemes d’Informació Turística útils i eficients per a la 
presa de decisions. 

- Implementar un programa de desenvolupament tecnològic pel que fa a eines de 
gestió, aprofitament i ús de xarxes socials, tecnologies mòbils, disseny 
d’experiències i continguts, monitoratge de fluxos i control de sistemes. 

- Crear un Think Tank i fòrum d’opinió de referència d’interès per a tots els agents 
rellevants del sector amb l’objectiu de definir necessitats i bones pràctiques 
conjuntes. 

- Promoure les col·laboracions, convenis, sinergies en innovació turística a nivell 
d’empreses, destinacions i sectors relacionats (incloent tercer sector, universitats 
i altres agents d’interès),  amb l’objectiu de crear un ecosistema turístic amb 
major capacitat d’innovació i de generació de valor. 

- Posicionar el COE Tourism com el centre de referència català reconegut 
internacionalment en matèria de coneixement, innovació, intel·ligència i 
tecnologia turística. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

 

 

- Contribuir al desenvolupament d’un turisme que incrementi la generació de valor, 
l’equilibri, la prosperitat de territoris i persones, l’equitat social i la sostenibilitat en 
l´ús dels recursos disponibles basat en el valor afegit i la innovació en els 
productes oferts. 

- Afavorir el paper tractor del turisme en altres sectors econòmics i el 
desenvolupament de processos innovadors per causa del turisme a Catalunya. 

 
8. A banda, el Patronat d’Eurecat, d’acord amb els seus estatuts, pot impulsar 

Comissions sectorials que tenen com a finalitat dur a terme el seguiment dels 
projectes relacionats amb la seva àrea d’especialització, procurant sempre el millor 
compliment dels fins fundacionals, sense perjudici d’altres funcions que li 
corresponguin de conformitat amb els Estatuts. En aquest sentit, Eurecat té 
l’objectiu d’impulsar la Comissió sectorial de Turisme com a instrument per a 
coordinar iniciatives de recerca i coneixement en turisme amb altres entitats i 
empreses i d’orientar, supervisar i fer el seguiment del pla d’activitats del COE 
Tourism.  

 
9. La Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la 

Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, 
l’Ajuntament de Barcelona i el de Vila-seca, han desenvolupat iniciatives vinculades 
amb la informació i el coneixement del turisme als seus àmbits territorials i en 
resposta a la invitació que els fa el Patronat Eurecat, estan interessats en formar 
part de la Comissió de Turisme d’Eurecat en els termes que s’estableixen en aquest 
conveni. 

 
Fonaments de dret 
 
1. La fórmula jurídica adient per regular les obligacions de les parts és el Conveni, el 

qual resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 

 
2. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic (publicada al BOE de 2 d’octubre de 2015), i la disposició addicional 
cinquena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

 
3. D’acord amb el que estableix la base 34 de les Bases d’execució del Pressupost de 

2019 de la Diputació de Barcelona, la Diputació podrà signar convenis de 
col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de 
qualsevol de les competències de la Corporació. 

 
4. Atès que s’ha elaborat la memòria justificativa prevista a l’article 50.1 de la Llei 

40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la qual s’incorpora a 
l’expedient. 
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5. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 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, i per decret núm. 3594, de 26 de març 
de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la formalització del conveni marc entre la Diputació de Barcelona, 
la Diputació de Tarragona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament 
de Barcelona, l’Ajuntament de Vila-seca i la Fundació Eurecat, per tal de formar part 
de la Comissió de Turisme de la Fundació Eurecat, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC PER AL PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS DEL 
CENTRE OF EXCELLENCE IN TOURISM INNOVATION 
 
Barcelona, a  ....... de ................. de 2019 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, representada pel vicepresident quart i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Miquel Forns i Fusté, i facultat 
d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) 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 
(publicada al BOPB de 19 de setembre de 2018) i per decret núm. 3594, de 26 de març de 
2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019; assistit per la secretària delegada Sra. Beatriz 
Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
corporació de data 12/07/2018 (núm. 7233/18), publicat al BOPB de 17/07/2018. 
 
La Diputació de Tarragona, representada en aquest acte pel -----------------, ---------------- 
La Diputació de Girona, representada en aquest acte pel ------------------, ----------------- 
La Diputació de Lleida, representada en aquest acte pel ------------------, ----------------- 
L’ Ajuntament de Barcelona representat en aquest acte pel ------------------, --------------- 
L’ Ajuntament de Vila-seca, representat en aquest acte pel ------------------, --------------- 
I 
La Fundació Eurecat, representada en aquest acte pel seu Director General Corporatiu i 
d’Operacions i apoderat de la Fundació, Sr. Xavier López Luján, en virtut de l’apoderament 
rebut del Patronat de la Fundació, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari de 
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Barcelona Joan Carles Ollé Favaró en data 10 de juliol de 2018 i número 1.433 del seu 
protocol. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. Que la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació 

turística requereix d’un impuls per la innovació i  transferència de coneixement. 
 
2. Que el turisme és un dels àmbits prioritaris de l’economia catalana on ja existeixen 

iniciatives relacionades amb els sistemes d’informació, l’aplicació de noves tecnologies i 
el desenvolupament de productes innovadors, impulsades de manera individual o 
cooperada per les entitats aquí signants en base al desplegament de polítiques 
d’innovació en turisme i al marc de l’estratègia Turisme 2020 aprovada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
3. Que la Fundació Eurecat (en endavant Eurecat) té per objecte, d’acord amb els seus 

estatuts, entre d’altres: l’impuls de la innovació en general i d’R+D en tots els sectors 
d’activitat; l’impuls de la recerca industrial i el desenvolupament tecnològic; l’impuls del 
creixement empresarial; l’impuls de la internacionalització basada en innovació; l’impuls 
del desplegament de talent tecnològic i de negoci; l’impuls de la transferència tecnològica 
i de coneixement; l’afavoriment del desenvolupament territorial i l’afavoriment de 
l’increment de la cultura científica-tecnològica. 

 
4. Que La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya 

(PCTTOC), amb seu a Vila-seca, i el centre tecnològic Eurecat han culminat la seva 
fusió, amb l’absorció del PCTTOC per part d’Eurecat, de manera que es consolida la 
seva integració, enfocada a impulsar la innovació i la competitivitat de les destinacions i 
de les empreses turístiques. 

 
La integració suposa la creació del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i reforça 
el posicionament del centre tecnològic com un dels més importants del Sud d’Europa. 
Així mateix, s’emmarca dins de l’estratègia del centre tecnològic de consolidació 
d’aliances amb agents molt rellevants del sistema d’innovació, tant des del punt de vista 
sectorial com territorial. Aquesta fusió permet arribar a més empreses turístiques i 
potenciar la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions, de l’activitat i 
dels recursos turístics, mitjançant una major col·laboració entre agents públics i privats 
vinculats al sector.  

 
5. De resultes de la integració esmentada al punt anterior, Eurecat ha constituït el Centre of 

Excellence in Tourism Innovation (en endavant COE Tourism) com a plataforma i Hub 
d’innovació digital del turisme.  

 
El COE Tourism té la missió d’esdevenir el Hub de referència català en la promoció de la 
innovació turística en l’aplicació de tecnologies innovadores i nous coneixements en 
l’àmbit del turisme i l’oci (incloent aspectes relacionats amb la cultura, el comerç, els 
esdeveniments i els esports) per tal d’incrementar la competitivitat i sostenibilitat de 
destinacions, empreses i recursos del sector turístic.  
 
Els objectius principals del COE Tourism són: 
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 Afavorir la sostenibilitat i competitivitat de destinacions, empreses i recursos 
mitjançant la innovació en anàlisi estratègica, intel·ligència de mercats i 
desenvolupament de productes. 

 Potenciar la creació de Sistemes d’Informació Turística útils i eficients per a la presa 
de decisions. 

 Implementar un programa de desenvolupament tecnològic pel que fa a eines de 
gestió, aprofitament i ús de xarxes socials, tecnologies mòbils, disseny d’experiències 
i continguts, monitoratge de fluxos i control de sistemes. 

 Crear un Think Tank i fòrum d’opinió de referència d’interès per a tots els agents 
rellevants del sector amb l’objectiu de definir necessitats i bones pràctiques conjuntes. 

 Promoure les col·laboracions, convenis, sinergies en innovació turística a nivell 
d’empreses, destinacions i sectors relacionats (incloent tercer sector, universitats i 
altres agents d’interès), amb l’objectiu de crear un ecosistema turístic amb major 
capacitat d’innovació i de generació de valor. 

 Posicionar el COE Tourism com el centre de referència català reconegut 
internacionalment en matèria de coneixement, innovació, intel·ligència i tecnologia 
turística. 

 Contribuir al desenvolupament d’un turisme que incrementi la generació de valor, 
l’equilibri, la prosperitat de territoris i persones, l’equitat social i la sostenibilitat en l´ús 
dels recursos disponibles basat en el valor afegit i la innovació en els productes 
oferts. 

 Afavorir el paper tractor del turisme en altres sectors econòmics i el desenvolupament 
de processos innovadors per causa del turisme a Catalunya. 

 
6. A banda, el Patronat d’Eurecat, d’acord amb els seus estatuts, pot impulsar Comissions 

sectorials que tenen com a finalitat dur a terme el seguiment dels projectes relacionats 
amb la seva àrea d’especialització, procurant sempre el millor compliment dels fins 
fundacionals, sense perjudici d’altres funcions que li corresponguin de conformitat amb 
els Estatuts. En aquest sentit, Eurecat té l’objectiu d’impulsar la Comissió sectorial de 
Turisme com a instrument per a coordinar iniciatives de recerca i coneixement en turisme 
amb altres entitats i empreses i d’orientar, supervisar i fer el seguiment del pla d’activitats 
del COE Tourism.  

 
7. La Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, el Patronat de Turisme de la Diputació 

de Tarragona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de 
Barcelona i el de Vila-seca, han desenvolupat iniciatives vinculades amb la informació i el 
coneixement del turisme als seus àmbits territorials i en resposta a la invitació que els fa 
el Patronat Eurecat, estan interessats en formar part de la Comissió de Turisme 
d’Eurecat en els termes que s’estableixen en aquest conveni. 

 
Totes les parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per signar aquest conveni de 
col·laboració, d’acord amb els següents: 
 
PACTES: 
 
PRIMER. Objecte  
 
L’objecte del present conveni és definir i establir el marc de col·laboració entre les parts que 
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el signen, per tal de formar part de la Comissió de Turisme d’Eurecat, en els termes que s’ 
estableix en aquest conveni. 
 

SEGON. Funcions de la Comissió de Turisme d’Eurecat.  
 

La Comissió tindrà la funció de conèixer i coordinar les iniciatives de recerca i coneixement 
del Turisme que impulsen les parts que signen el present conveni. 
 

També tindrà la funció d’orientar i fer el seguiment del pla de desenvolupament de les 
activitats del COE Tourism i servir de vincle entre Eurecat i les entitats i empreses rellevants 
en el sector del Turisme, amb la voluntat de que la posada en comú dels diferents punts de 
vista i l’ordenació, potenciació i coordinació de les diferents iniciatives existents i futures 
redundarà en una major efectivitat i impacte d’aquest conjunt d’iniciatives. 
 

Tindrà funcions de proposició, supervisió i de control, amb facultats generals de proposta i 
informació en matèria de desenvolupament de les activitats d’Eurecat que es duen a terme 
en l’àmbit de turisme sota el paraigües del Centre of Excellence in Tourism Innovation, així 
com d’informació, assessorament, proposta i assistència especialitzada al propi Patronat. 
 

Dita Comissió sectorial elaborarà un reglament propi, que haurà de ser aprovat pel Patronat 
d’Eurecat, i que recollirà el règim intern de la comissió. En aquest Reglament s’establiran i 
concretaran les funcions de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i dels 
compromisos de les parts. A més, s’hi regularan els mecanismes d’interpretació i vigilància 
del conveni i el règim d’adopció d’acords. 
 

Cada una de les parts que signen aquest conveni, nomenarà un representant per tal que 
formi part de la Comissió de Turisme d’Eurecat. 
 

Aquesta Comissió podrà establir les subcomissions de caràcter tècnic que consideri 
necessari, per al bon desenvolupament de les seves tasques. 
 

TERCER. Organització i pla d’activitats 
 

La Comissió de Turisme aprovarà, si així ho considera, el pla d’activitats anual que serà 
proposat per la direcció executiva de la Comissió que serà exercida per Eurecat. 
 
Les activitats del COE Tourism es definiran amb la implicació i col·laboració dels membres 
de la Comissió sectorial de Turisme d’Eurecat.  
 
Eurecat exerceix la direcció executiva del CoE Tourism, i en aquest sentit, farà una proposta 
del pla anual d’activitats d’acord amb les necessitats de cada entitat i per a desenvolupar 
amb cada una. Un cop validades per cada part, s’acordaran de forma global i anualment a la 
Comissió. 
 
Les parts expressament convenen que en el pla d’activitats hi figuraran, entre d’altres, els 
projectes d’interès que ja s’estaven duent a terme i estaven plenament identificats abans de 
la integració citada amb anterioritat, i que són els següents: 
 

 Tourism Data System (TDS). Sistema per mesurar l’ocupació de l’allotjament turístic. 

 Fòrum TurisTIC. 
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El pla d’activitats definirà anualment la resta d’activitats de recerca i coneixement a 
desenvolupar en el marc del COE Tourism. 
 
QUART. Finançament 
 
El present conveni i la participació en la Comissió de Turisme d’Eurecat no comporta cap 
contraprestació econòmica directa. 
 
Les parts estableixen que cadascun dels diferents projectes anuals que formaran part del 
pla d’activitats del COE Tourism i la Comissió de Turisme d’Eurecat, s’haurà de definir i 
concretar en convenis específics per projecte amb les parts que estiguin implicades en la 
seva execució. Aquests convenis específics concretaran les característiques de cada 
projecte i la forma (a nivell tècnic i econòmic) com cadascuna de les parts s’hi vinculen. 
 
La Comissió de Turisme d’Eurecat tindrà coneixement del contingut de cadascun dels 
convenis que despleguen els diferents projectes del pla d’actuació, que prèviament la 
Comissió haurà d’haver aprovat.  
 
Addicionalment, als projectes i a les aportacions que es puguin establir en els convenis 
específics que es puguin concretar per projectes, el COE Tourism podrà aconseguir 
finançament per altres projectes específics amb aportacions d’empreses o altres entitats, 
però requerirà del vistiplau de la Comissió de Turisme.  
 
CINQUÈ. Tractament de les dades de caràcter personal 
 

 Les parts es reconeixen mútuament com a corresponsables del tractament  (art. 26 
RGPD) i s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  

 

 Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni 
es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots 
els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 i 14 del RGPD. 

 

 Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades, ampliació de la informació 
subministrada, exercicis de drets, les persones Delegades de Protecció de Dades de les 
parts en seran les interlocutores. 

 
SISÈ. Vigència del conveni  
 
El present conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i té una durada inicial de quatre 
anys, prorrogable per acord exprés de les parts signatàries.  
 
SETÈ. Causes d’extinció 
 
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
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Seran causes de resolució del conveni, les següents: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la pròrroga del 

mateix. 
 
b) L’acord unànime de totes les parts signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’alguna de les parts 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part que ha incomplert un 
requeriment per a que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es considerin no incomplerts. Aquests requeriment serà comunicat al 
responsable de la comissió de seguiment del conveni i a les demès parts signants. 
 
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteixi l’incompliment, la part que 
l’ha adreçat notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar 
la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis. 
 
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la seva liquidació amb 
l’objectiu de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.  
 
VUITÈ. Interpretació i compliment 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es 
resoldran per acord de les parts en el marc de la Comissió, i, si aquest acord no fos 
possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol 
reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui. 
 
NOVÈ. Regim jurídic  
 
El present acord tindrà caràcter administratiu i obligarà a les parts signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions  de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic  i  per les de la 
Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui 
materialment aplicable a l’objecte de l’acord.  
 
DESÈ. Jurisdicció 
 
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les 
parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document a un sol efecte, en el lloc i 
les dates de les signatures electròniques.” 

 
Segon. FACULTAR al vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local per a la signatura del conveni i de qualsevol altre 
document necessari per a l’efectivitat i execució dels pactes de col·laboració. 
 
Tercer. NOTIFICAR la present resolució a la Diputació de Tarragona, la Diputació de 
Girona, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vila-seca i 
la Fundació Eurecat. 
 
Quart. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.” 
 
85.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació, 
de l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Occidental (exp. 
2016/0006297).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident 
quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“ 
1. L’any 2012 es va establir un nou model de relació entre Diputació de Barcelona i les 

entitats de gestió turística comarcals del territori provincial, a través de la signatura 
de convenis de col·laboració, amb l’objectiu de coordinar, explicitar i ordenar les 
accions per aconseguir el màxim d’eficiència en l’acompliment del conjunt de 
finalitats que tenen encomanades aquests ens. Aquests convenis han reforçat  la 
planificació com a instrument de gestió, treballant per objectius i incorporant les 
accions en un Pla d’Accions Anual a realitzar com a part fonamental de la relació i 
de les aportacions econòmiques que realitzarà la Diputació de Barcelona. 

 
2. En data 21 de setembre de 2016 (Registre de convenis 847/16) es va signar un 

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental, per establir el marc de relacions recíproques per desenvolupar 
els instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Occidental, que té una 
vigència fins el 31 de desembre de 2019. Aquest Contracte Programa va ser 
aprovat per decret  de la Presidència de data 20 de juliol de 2016 (ref. Registre 
7311/16). 

 
3. En data 25 d’abril de 2019 la Junta de Govern (AJG-206) va prendre coneixement 

de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental aprovada pel 
Consorci en data 24 de juliol de 2018 la qual ha estat ratificada posteriorment pel 
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Consell Comarcal del Vallès Occidental amb efectes 31 de desembre de 2018 i que 
determina la cessió global d’actius i passius i, en general, la reversió de tots el 
béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental. 

 
4. Vist que, de conformitat amb l’apartat quart del vigent Contracte Programa, 

l’assignació de recursos corresponents a la resta d’exercicis de vigència del 
contracte programa, així com els criteris per a la determinació de les aportacions 
econòmiques, es determinarà anualment en base a les propostes que s’adoptin en 
el sí de la Comissió de seguiment prenent com a referència el grau d’acompliment 
dels objectius, les accions i els compromisos i prèvia aprovació formal per l’òrgan 
competent de la Diputació de Barcelona, sense necessitat de formalització 
d’addenda.  

 
L’aportació anual es fixa en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors:  

 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal. El factor de garantia garanteix 
una aportació bàsica proporcional al pes de l’activitat turística amb indicadors 
d’oferta i de demanda i el factor corrector és en funció del nombre de municipis 
de cada comarca.  

 Un factor de gestió, que és una aportació variable en funció de la implementació 
de determinats aspectes de gestió prioritaris per a la Gerència de Serveis de 
Turisme 

 Projecte singular, que és una aportació variable en funció d’un projecte singular 
comarcal. 

 Promoció turística en el mercat de proximitat, que és una aportació variable en 
funció de la taxa turística i el valor dels atractius turístics. Aquest factor s’ha 
incorporat com a novetat en les aportacions als contractes programa.  

 
Per aquest any 2019 es parteix de la  base d’una   dotació   inicial  de 1.540.000 €, 
que es distribueix entre els ens comarcals que han signat el Contracte Programa 
(totes les comarques de la demarcació a excepció del Barcelonès). Els imports 
concrets distribuïts per factors són :  

 

 Factor de garantia i factor corrector municipal: 850.000 € 

 Factor de gestió: 200.000 € 

 Projecte singular: 250.000 €  

 Promoció turística en els mercat de proximitat: 240.000 € 
 

D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva 
aplicació són objecte de revisió anual.    
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Al 2019 els contractes programa donen suport a accions de promoció en els 
mercats de proximitat. 
 
A fi de poder afavorir un màrqueting turístic coordinat entre els diferents territoris 
que potenciï les  marques turístiques de la nostra destinació i permeti aprofitar les 
sinèrgies entre activitats, la Gerència de Serveis de Turisme ha designat un 
pressupost per a cada comarca que estigui dedicat a la realització d’accions de 
promoció turística en el mercat de proximitat. El total assignat a aquest concepte 
per a la totalitat de les comarques és de 240.000 €. 

 
5. Vist que el Pla d’Accions per a l’exercici 2019 ha estat aprovat en data 28 de 

desembre de 2018.  
 
Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, tal com consta a l’apartat primer, 
subapartat 3.4.j.3) de la Refosa núm. 1/2018, 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, i per decret 
núm. 3594, de 26 de març de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, en la quantia cent cinquanta mil 
seixanta euros (150.060,00 €), per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona 
i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, de vigència fins el 31 de desembre de 
2019, sense perjudici que es puguin acordar aportacions complementàries en el marc 
del Contracte Programa. Atesa la dissolució del Consorci, aquest contracte programa 
ha estat cedit  al Consell Comarcal del Vallès Occidental.  
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa de  cent cinquanta mil seixanta euros 
(150.060,00 €), dels quals 120.352,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/46500 i 29.708,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30202/43200/46501 dels pressupostos de l’exercici 2019. 
 
Tercer. L’aportació anual global  es fixa en cent cinquanta mil seixanta euros 
(150.060,00 €) per tal de desenvolupar el Pla d’Accions 2019 del Consell Comarcal del 
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Vallès Occidental (Annex I) en base a uns criteris de distribució objectius que tenen 
com a base 4 factors: 
 

 Un factor de garantia i factor corrector municipal 

 Un factor de gestió 

 Projecte singular 

 Promoció turística en el mercat de proximitat 
 
D’acord amb el pacte quart del Contracte Programa aquests factors i la seva aplicació 
són objecte de revisió anual i per aquest any 2019 queden especificats a  l’Annex II del 
present dictamen.    
 
Aquest import global previst es desglossa en els següents conceptes i imports: 
 

Concepte Import 

Factor de garantia i corrector municipal   75.857 € 

Factor de gestió    14.495 € 

Projecte singular   30.000 € 

Promoció turística en el mercat de proximitat   29.708 € 

Total 150.060 € 

 
El projectes singulars que rebran el suport específic de 30.000 €, distribuïts de la forma 
següent: 15.000 € “Creació de productes i promoció del turisme de proximitat: turisme 
escolar i familiar” i 15.000 € “El patrimoni industrial al Vallès Occidental: diagnosi i 
posada en valor turístic”. 
 
El seguiment de les accions previstes en el Pla d’Acció, incloent el projecte singular 
correspon a l’Oficina Tècnica de Turisme.  
 
La coordinació i supervisió de les accions de promoció turística en el mercat de 
proximitat correspondrà a l’Oficina de Promoció Turística (en endavant OPT), que 
vetllarà per tal que les accions es realitzin seguint les estratègies indicades al pla de 
màrqueting del Barcelona és molt més 2017-2020, que estiguin relacionades amb les 
marques turístiques de la destinació (Barcelona és molt més, Costa Barcelona, 
Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) i amb els productes principals. Les accions 
han d’estar adreçades als principals mercats de proximitat (Catalunya, Estat espanyol, 
França). 
 
Pagament imports corresponents a “Factor de garantia”,  “Corrector municipal” i 
“Projecte singular” 
 
La forma de pagament dels imports corresponents a “Factor de garantia i corrector 
municipal”,  “Factor de gestió” i “Projecte singular” serà la següent: 
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- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de la suma dels imports 
corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, que 
es farà efectiu una vegada fixada i  aprovada l’assignació anual i sempre que estigui 
justificat la totalitat dels imports corresponents a l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de juliol de 2019. 

 
- Un segon pagament avançat per un import del 25 % de la suma dels imports 

corresponents a “factor de garantia i corrector municipal” i “projectes singulars”, es 
realitzarà quan es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de 
justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 
- Un tercer pagament avançat per un import del 25% de la suma dels imports de 

“factor de garantia i corrector municipal” i “projecte singular”, que es farà efectiu una 
vegada es justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar 
com a màxim el 31 de desembre de 2019.  

 
- El darrer pagament que serà per l’import del “factor de gestió”, es farà contra la 

justificació total dels imports pendents de justificació i s’haurà de presentar com a 
màxim el 31 de març de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació: 

 

 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament segons el pla d’acció facilitat. 

 Justificació de les accions vinculades al factor de gestió segons els     criteris 
descrits al corresponent annex  II del contracte programa.  

 Memòria específica amb balanç econòmic del projecte singular objecte de 
suport: memòria tècnica i informe resum de relació de despeses segons certificat 
model facilitat per Diputació. 

 

Pagament de l’import en concepte de promoció turística 
 

- Un primer pagament avançat per un import d’un 50 % de l’import en concepte de 
promoció turística, que es farà efectiu sempre que estigui justificat la totalitat dels 
imports corresponents al contracte programa de l’any 2018. Aquest pagament 
s’haurà de justificar com a màxim el 30 de setembre de 2019.  

 

- Un segon pagament avançat per un import del 25 % que es realitzarà quan es 
justifiqui el pagament anterior. Aquest pagament s’haurà de justificar com a màxim 
el 31 de març de 2020.  

 

- El darrer pagament que serà pel 25% restant, es farà contra la justificació total dels 
imports pendents de justificació, i s’haurà de presentar com a màxim el 31 de març 
de 2020. Haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 
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 Memòria tècnica final de les activitats realitzades durant l’anualitat objecte de 
finançament 

 Justificació de les accions vinculades a la promoció turística d’acord amb els 
criteris descrits a l’annex II. 

 

Per tal de poder tramitar els pagaments avançats el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental haurà d’acreditar que està al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzar a la Diputació de Barcelona per tal que obtingui de forma 
directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions.  
 

Justificació dels imports de “Factor de garantia”, “Corrector municipal”, “Factor 
de gestió” i “Projecte singular” 
 

Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents a aquests conceptes, 
el Consell Comarcal del Vallès Occidental haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses, aquest formulari serà facilitat per aquesta 
Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà constar el següent: 
 

• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. En aquesta relació de despeses es podran 
incloure, en un percentatge no superior al 75% de l’aportació total, despeses de 
personal, despeses de lloguer d’edificis, telèfon, neteja, llum, aigua, seguretat i 
altres similars de funcionament dels equipaments. També es podran justificar 
despeses corresponents a publicacions i material promocional, però per a ser 
admeses hauran de respectar les especificacions que consten a l’annex III del 
contracte programa.  

• Les despeses hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2019. 

• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Justificació dels imports de “promoció turística en el mercat de proximitat” 
 
Per tal de justificar les aportacions econòmiques corresponents per aquest concepte, 
el Consell Comarcal del Vallès Occidental haurà de remetre a la Diputació de 
Barcelona una relació de despeses en base a un formulari. Aquest formulari serà 
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facilitat per aquesta Diputació, on el/la secretari/ària (interventor/a) de l’ens farà 
constar el següent: 
 
• Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura.  

• Les despeses elegibles només podran ser per conceptes de promoció turística, en 
aquests sentit no es podrà justificar amb despeses de RRHH (nòmines del 
personal, dietes o desplaçaments) ni amb despeses indirectes. Les despeses 
hauran de ser del període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
En el cas de les accions de promoció proposades pel territori, només s’acceptaran 
aquelles que prèviament hagin estat aprovades per la Gerència de Serveis de 
Turisme. 

• Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total.  

• Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

• Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

• Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
Quart. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental.” 
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86.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’autorització de despesa per tal de fer front al pagament de les obligacions 
derivades del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director 
urbanístic de les Vies Blaves Barcelona (exp. núm. 2016/0004402).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, aprova, amb l’abstenció de la 
vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSC-CP, 
el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. En data 26 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (AJG 

205/16) va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) per a l’execució 
de la redacció i aprovació del Pla director urbanístic (PDU) “Vies Blaves Barcelona”, 
amb un import de tres-cents mil euros (300.000,00 €). L’esmentat conveni es va 
formalitzar en data 15 de juny de 2016 (Reg. Con. 544/16). 

 
2. D’acord amb el punt segon del conveni esmentat al punt anterior:   
 

“La Generalitat de Catalunya es compromet a formular, a licitar i adjudicar els 
treballs de redacció del PDU en l’any en curs, i a tramitar el procediment fins a la 
seva aprovació definitiva”. 

 
3. En data 20 de març de 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar el 

contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del PDU de les 
Vies Blaves Barcelona, per un import de dos-cents trenta-quatre mil set-cents 
quaranta euros (234.740,00 €) IVA inclòs, adjudicat a l’empresa Jornet Llop Pastor, 
SLP. L’esmentat contracte es va formalitzar en data 5 de maig de 2017. 

 
4. En data 5 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per 

delegació de la Presidència va adoptar un acord (AJG 487/17) pel qual es donava 
per assabentat de l’adjudicació efectuada per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a favor de l’empresa Jornet Llop 
Pastor SLP, del contracte d’assistència  tècnica per a la redacció del PDU de les 
Vies Blaves Barcelona, així com de la formalització del contracte amb la dita 
empresa.  

 
En aquest acord de Junta de Govern s’autoritza i disposa una despesa global de 
dos-cents trenta-quatre mil set-cents quaranta euros (234.740,00 €), a favor de 
l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP (NIF B64750300), a nivell econòmic distribuïts de 
la manera següent: 

 

 la quantitat de 140.844,- euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/22706 del pressupost de 2017 de l’Oficina Tècnica de Turisme, i  
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 la quantitat de 93.896,- euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/43201/22706 del pressupost 2018, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient.   

 
5. D’acord amb el punt 6 del Plec de prescripcions tècniques del procediment del PDU 

“Vies Blaves Barcelona”, s’estableix que el desenvolupament dels treballs inclourà 
les següents fases i terminis de treball: 

 
a. Fase I: Dossier d’anàlisi i diagnosi territorial propositiu: 3 mesos 
b. Fase II: Document d’Avanç de planejament.6 mesos 
c. Fase III: Document per a l'aprovació inicial PDU: 3 mesos 
d. Fase IV: Document de participació institucional i pública i audiència als 

ajuntaments: 1 mes 
e. Fase V: Document per a l'aprovació provisional del PDU: 3 mesos 
f. Fase VI: Treballs i documentació per a l'aprovació definitiva del PDU: 1 mes 
 

6. D’acord amb el punt 14 del Plec de prescripcions tècniques del procediment del 
PDU “Vies Blaves Barcelona”, s’estableix que la forma de pagament dels treballs de 
redacció, és el següent:  

 
a. 10% al lliurament del Dossier d’anàlisi i diagnosi territorial propositiu  
b. 15% al lliurament del document d’Avanç de planejament. 
c. 35% a l’aprovació inicial 
d. 10% al lliurament de l’informe de participació institucional i pública 
e. 10% a l’aprovació provisional 
f. 20% a l’aprovació definitiva 

 
7. En data 3 de maig de 2019 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Vies Blaves.  
 
8. S’han realitzat pagaments per import de 140.844,- euros corresponents a les 

entregues de les fases 1, 2 i 3 del contracte, (operacions comptables 1704043326, 
1704056443 i 1904015004).  

 
9. Atès que s’evidencia un endarreriment en el desenvolupament del contracte no 

imputable al contractista, ja que l’aprovació inicial del PDU s’ha publicat en el 
DOGC en data 3 de maig de 2019, en conseqüència s’ha de regularitzar la despesa 
prevista per tal d’adequar-la a l’efectiva execució a fi de poder realitzar els 
pagaments que resten pendents  que es corresponen a les fases IV, V i VI del 
contracte esmentat  i pels quals és necessari un import de vuitanta-dos mil cent 
cinquanta-nou euros (82.159,- €) que es faria efectiu amb càrrec al pressupost de 
2019.  
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Fonaments de dret 
 
1. El President de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 

per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 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, i per decret núm. 3594, de 26 de març 
de 2019, publicat al BOPB d’1 d’abril de 2019. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
UNIC,- Autoritzar i disposar una despesa de vuitanta-dos mil cent cinquanta-nou euros 
(82.159,- €), a favor de l’empresa Jornet Llop Pastor, SLP  (NIF B64750300), per tal de 
fer front al pagament de les obligacions derivades del contracte d’assistència tècnica 
per a la redacció del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona signat per 
part de la Generalitat de Catalunya amb la dita empresa  i del qual la Diputació s’ha 
donat per assabentada en sessió de  5 d’octubre de 2017 (AJG 487/17) atès que, 
d’acord amb el conveni signat en data 15 de juny de 2016 (Reg. Conv. 544/16)  entre 
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, la Generalitat es comprometia 
a formular, licitar i adjudicar els treballs de redacció del Pla Director Urbanístic de les 
Vies Blaves Barcelona. L’esmentada despesa es farà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/43201/22706 del vigent pressupost de l’Oficina Tècnica de 
Turisme.”  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president, en funcions, aixeca la 
sessió essent les 11 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquest i per la secretària que en dona fe.  
 
 
 
 
 
 
 
 


