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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS,
DEL DIA 20 DE JUNY DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 20 de juny de 2019, a les 11 hores, 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 Parlon i Gil (PSC-CP), i amb els diputats i diputades en
funcions, amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Jaume Ciurana i
Llevadot (CiU), senyora Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), senyors Joan Carles
García i Cañizares (CiU), Valentí Junyent i Torras (CiU), Jordi Fàbrega i Colomer
(ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), i el diputat en
funcions, amb veu però sense vot, senyor Miguel Ángel Ibáñez Giner (Cs).
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 els diputats en funcions senyors Isaac Albert i Agut (ERCAM), Manuel Reyes López (PP) i Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-PA) i les
diputades en funcions, senyores Sonia Recasens i Alsina (CiU), Núria Marín i Martinez
(PSC-CP) i Alexandra Sevilla i Oliveras (Entesa).
Oberta la sessió pel senyor president en funcions, 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 30 de maig de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de La
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/11659).
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Mura i
Talamanca, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretariaintervenció (exp. núm. 2019/11697).

Servei de Contractació
4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació
conjunta relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, mitjançant tramitació ordinària,
regulació harmonitzada, per procediment negociat sense publicitat per raons
tècniques (exp. núm. 2018/0020546).

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, pel qual
s’encarrega la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de
banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del Catàleg de
serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en
l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens locals de la
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2019/0008247).

Servei de Programació
Caixa de Crèdit
6.

MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 115.000 €, a l’Ajuntament de Martorell,
per a finançar l’actuació local “Modernització instal.lacions enllumenat públic”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011577).

7.

MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament de Martorell, per
a finançar l’actuació local “Parc del riu Anoia. Fase I”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011578).

8.

MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 59.774 €, a l’Ajuntament de
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Redacció projecte de l'obra teatre
auditori”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011636).
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9.

MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 58.542,99 €, a l’Ajuntament de
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Proj. constructiu reducció
accidentalitat BV1221”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0011637).

10. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 76.695,10 €, a l’
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adq. de
l'immoble de l'Av. Maresme, 21, baixos 2a.”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0010936).
11. TEIÀ.- 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 Teià, per a
finançar l’actuació local “Arranjament Pista Esportiva”, al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats (exp. núm.2019/0011684).
Programa de Crèdit Local
12. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 44.899,76 €, a l'Ajuntament de Calella, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0010600).
13. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 78.237,19 €, a l'Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0009973).
14. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 163.183,16 €, a l'Ajuntament d’Igualada,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009587).
15. MASNOU, EL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 52.865,84 €, a l'Ajuntament del Masnou,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011125).
16. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 424.000 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009764).
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17. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import d’11.587,03 €, a l'Ajuntament de
Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm.
2019/0009344).
18. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 330.230,48 €, a l'Ajuntament de Sabadell,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011088).
19. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 125.284,81 €, a l'Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0008158).
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió 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 de Barcelona, per un import de 33.435,15 € (exp. núm.
2018/18687).
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de
Barcelona, per al seguiment del canvi ambiental de la Xarxa Fluvial de la província
de Barcelona, per un import de 214.000 €, quantitat distribuïda en els quatre anys
de vigència del present conveni (exp. núm. 2019/9672).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs material “Execució projectes senyalització
turística inclosos en la xarxa mobilitat demarcació de Barcelona”, sotmès a
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011409).
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23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes singulars de
senyalització turística”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011410).
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió turística”, sotmès
a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011411).
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes de
senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, sotmès a concurrència
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019
(exp. núm. 2019/0011511).
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar com a
únic projecte singular per l’any 2019 el projecte “Maresme Film Commission”,
inclòs a l’aportació corresponent a l’any 2019, del Contracte Programa entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme
(exp. núm. 2016/0006944).
Gerència de Serveis de Comerç
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis
per a l’exercici 2019, per un import total de 149.996,22 € (exp. núm.
2019/0002657).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 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 30 de maig de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
Pren la paraula la vicepresidenta cinquena en funcions, senyora Parlon (PSC-CP) per
manifestar que votarà a favor dels punts 5, 20, 21 i 27, abstenint-se en la resta.
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2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de La
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/11659).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“L’Ajuntament de La Pobla de Lillet va presentar un ofici davant del Registre electrònic
de la Diputació de Barcelona, en data 16 d’abril de 2019, mitjançant el qual sol·licita el
preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de constitució de
l’agrupació dels municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, 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 agrupació.
La present proposta es justifica en la necessitat d’emetre el preceptiu informe previ de
la Diputació en el si d’aquest procediment de conformitat amb la normativa reguladora,
raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici
rellevant per a l’adequada prestació de les funcions públiques reservades i, en
conseqüència, per a l’interès públic
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
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 constitució de l’agrupació dels municipis de
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La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria-intervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de La
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria – intervenció.

1. Antecedents
L’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha presentat davant del Registre d’entrada de la
Diputació de Barcelona, en data 16 d’abril de 2019, la sol·licitud de l’informe preceptiu per
part d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de
l’agrupació dels municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació:
-

-

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, celebrat el 4 d’abril de
2019, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels municipis de La
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de treball
de secretaria – intervenció.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, celebrat el 8
d’abril de 2019, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels municipis
de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria – intervenció.
Text dels estatuts que hauran de regular la dita agrupació.
Informe de secretaria de La Pobla de Lillet relatiu al procediment.

Posteriorment, i a requeriment d’aquesta Secretaria, en data 16 de maig de 2018,
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha presentat davant del Registre d’entrada de la Diputació
de Barcelona els següents documents:
-

-

-

Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, celebrat el 4 d’abril de
2019, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels municipis de La
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de treball
de secretaria – intervenció, fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del
nombre legal de membres.
Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, celebrat el 8
d’abril de 2019, relatiu a l’aprovació inicial de la constitució de l’agrupació dels municipis
de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de
treball de secretaria – intervenció, fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del
nombre legal de membres.
Provisió d’Alcaldia de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, de data 20 de març de 2019,
justificant la necessitat de la constitució de l’agrupació dels municipis i disposant
l’emissió del corresponent informe per part de la secretari-intervenció

Àrea de Presidència
Secretaria General

2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona
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 constitució de les
agrupacions de secretaria per al manteniment en comú d’aquest lloc de treball i que el
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de 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 el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades o d’ofici, i es requerirà, en ambdós
casos, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents.
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció per part
d’aquesta corporació.
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de La Pobla de
Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria – intervenció
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques, per
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que tant sols
consten en la provisió de l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, es basen en la
dificultat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de manera individual
en cadascun dels municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola i en la
manifestació conforme a la qual no procedeix la dispensa o exempció en la prestació de les
funcions.
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.
D’acord amb la informació que consta als servidors corporatius, en resulta que:
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-

El municipi de La Pobla de Lillet té una població de 1.101 habitants a 01.01.2018 i un
pressupost ordinari municipal corresponent a l’exercici 2019 de 1.188.064,44.-€

-

El municipi de Sant Julià de Cerdanyola té una població de 244 habitants 01.01.2018 i un
pressupost ordinari municipal corresponent a l’exercici 2019 de 296.378,00.-€

De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen com a mínim un dels
paràmetres indicats, el de pressupost, i que l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola es
trobaria per sota del paràmetre de població. Això no obstant, i atenent que els paràmetres
són acumulatius, cap dels municipis estaria en disposició de demanar l’exempció de
l’obligació de mantenir el lloc de treball de secretaria-’intervenció.
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.
Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals,
forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva
vigència i les causes de modificació i dissolució. Cal ressaltar que els estatuts proposen que
el lloc de nova creació sigui desenvolupat per l’actual secretaria-intervenció de l’Ajuntament
de La Pobla de Lillet, amb caràcter interí.
Atesa tota la documentació que ha estat aportada en el si dels respectius expedients
municipals, es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de
l’agrupació de municipis.
4. Inici del procediment de constitució 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 s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades o d’ofici.
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 quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els
Ajuntaments de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola han acreditat aquestes
circumstàncies.
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
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mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de
treball de secretari, 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 constitució de l’agrupació dels municipis de
La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de treball
de secretaria-intervenció, sobre la base que resulta acreditada en la documentació tramesa
la voluntat conjunta dels dos ajuntaments afectats.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de La Pobla de Lillet i Sant
Julià de Cerdanyola, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de
Mura i Talamanca, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretariaintervenció (exp. núm. 2019/11697).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència en funcions, 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 Talamanca va presentar un ofici davant del Registre electrònic de la
Diputació de Barcelona, en data 15 de maig 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 Mura i Talamanca, 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.
La present proposta es justifica en la necessitat d’emetre el preceptiu informe previ de
la Diputació en el si d’aquest procediment de conformitat amb la normativa reguladora,
raó per la qual la seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici
rellevant per a l’adequada prestació de les funcions públiques reservades i, en
conseqüència, per a l’interès públic
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
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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
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
Mura i Talamanca, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretariaintervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per les
entitats locals de Mura i Talamanca, per al manteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció

1. Antecedents
L’Ajuntament de Talamanca ha presentat davant del Registre de la Diputació de Barcelona,
en data 15 de maig 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 Mura i
Talamanca, 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 Mura celebrat el 10 de maig de
2019, aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’Agrupació dels ajuntaments de
Mura i Talamanca per al sosteniment en comú del lloc treball de secretaria-intervenció.
En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per majoria absoluta
el certificat de l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Talamanca celebrat el 8 de maig
de 2019, aprovant inicialment l’expedient de dissolució de l’Agrupació dels ajuntaments
de Talamanca i Mura per al sosteniment en comú del lloc treball de secretariaintervenció. En l’esmentat certificat es dona fe que l’acord ha estat aprovat per majoria
absoluta
la memòria justificativa de l’expedient de dissolució de l’agrupació formada per les
entitats locals de Mura i Talamanca, per al manteniment en comú del lloc de treball de
secretaria-intervenció, de data 26 d’abril de 2019, signada per les alcaldies d’ambdós
Ajuntaments.
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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 Adminstración 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
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
Mura i Talamanca, 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, els esmentats Ajuntaments han emès una memòria justificativa en la que
es determina l’evolució soferta per ambdues entitats tant des del punt de vista de l’increment
demogràfic com des del punt de vista de l’increment econòmic i organitzatiu en tant que
s’han produït increments substancials en els pressupostos i en les tasques i gestions
municipals, així com els volums de feina assolits, que aconsellen que les funcions
reservades es prestin amb exclusivitat per cadascun dels ajuntaments.
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 i el gran volum de canvis normatius, 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.
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.
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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 Mura té una població de dret a 1 de gener de 2018, de 223 habitants i un
pressupost total municipal corresponent a 2019, de 410.032.30.- euros (pressupost
ordinari de 379.986,55.- euros)
El municipi de Talamanca té una població de dret a 1 de gener de 2018, de 202 habitants
i un pressupost total municipal corresponent a 2017, de 781.907,21.-euros (dades
estretes de la memòria justificativa aportada pels ajuntaments)

De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments es trobarien per sobre del llindar
d’insuficiència quant al paràmetre del pressupost, el que determina la necessitat de crear i
classificar els corresponents llocs de secretaria-intervenció en cadascun dels ajuntaments.
Ambdós ajuntaments han aprovat expressament, en els respectius acords plenaris
relacionats a l’inici d’aquest informe, la sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya, de creació i classificació del lloc de treball de secretariaintervenció de categoria tercera en cadascun dels esmentats ajuntaments.
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’ambdues de les entitats locals
interessades, de dissoldre l’agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria-intervenció.
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 els certificats emesos
pels Ajuntaments de Mura i Talamanca, l’acord plenari ha estat aprovat per la unanimitat del
nombre legal de membres que integren el Ple de la corporació.
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
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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 Mura i Talamanca per al sosteniment en comú del lloc de secretariaintervenció.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”

Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Mura i Talamanca, per al
seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.”
Servei de Contractació
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació
conjunta relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa SOCIEDAD
ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA, 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 en funcions, 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, aprovat en sessió de 30 de maig de 2019
(250/19), es va aprovar l’expedient de contractació conjunta, tramitat de forma
ordinària, mitjançant procediment negociat per raons tècniques, 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 12.959.238,43 €, IVA
inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Ens
Diputació de Barcelona
ORGT
Institut del Teatre
TOTAL

Pressupost màxim anual
(1 any) IVA exclòs
24.735,49 €
10.673.340,71 €
12.038,21 €
10.710.114,41 €

IVA (21%)
5.194,45 €
2.241.401,55 €
2.528,02 €
2.249.124,02 €

Pressupost anual
(1 any) IVA inclòs
29.929,94 €
12.914.742,26 €
14.566,23 €
12.959.238,43 €
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Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels conceptes i imports
següents.
(Totes les notificacions fins a 20 grams sense normalitzar estaran incloses en el
tram “Fins a 50 grams”)
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Nombre d’unitats Preu unitari màxim de
estimades anuals
licitació IVA exclòs
2
5,40 €
2
5,48 €
2
5,82 €
2
6,84 €
2
9,14 €
2
9,52 €
2
5,40 €
1.890
5,48 €
47
5,82 €
55
6,84 €
4
9,14 €
2
9,52 €
2
5,47 €
6.316
5,55 €
77
5,90 €
27
6,94 €
9
9,29 €
2
9,68 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.

Nombre d’unitats Preu unitari màxim de
estimades anuals
licitació IVA exclòs
2.372
5,23 €
117
5,31 €
154
5,65 €
31
6,67 €
2
8,97 €
2
9,35 €
1.452
5,23 €
2
5,31 €
31
5,65 €
31
6,67 €
2
8,97 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Nombre d’unitats Preu unitari màxim de
estimades anuals
licitació IVA exclòs
2
9,35 €
269
5,30 €
198
5,38 €
351
5,73 €
517
6,77 €
2
9,12 €
2
9,51 €

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,88 €
5,96 €
6,31 €

Trams de pes

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS
AMB PROVA DE
LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

126.671
1.414
44
477.809
2.333
178
1.201.542
5.192
230

2. En data 11 de juny de 2019, el Subdirector de Logística, amb el vistiplau de la
directora de Serveis d’Edificació i Logística la cap de l’Oficina de Gestió de
Recintes, va emetre el corresponent informe d’adjudicació, la part del qual interessa
es reprodueix a continuació:
.../...
Els motius que justifiquen la tramitació d’aquesta contractació per procediment negociat
sense publicitat, previst a l’article 168 de la LCSP, són els que s’exposen a continuació:
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.
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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.
En aquest sentit, 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 postals, 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 negociat sense publicitat per a seleccionar al
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, atès que la fefaència
necessària requerida en la prestació del servei de notificacions administratives dotades de
presumpció de veracitat i fefaència en la distribució, lliurament, recepció, refús o
impossibilitat de lliurament, únicament la pot garantir el prestador del servei postal universal,
que d’acord amb la Llei 43/2010, és l’empresa prestadora del servei postal universal, és a
dir la Societat Estatal Correos y Telégrafos, SA (Correos).
1. L’oferta presentada per Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, és la següent:
 els següents preus unitaris:
NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,40 €
5,48 €
5,82 €
6,84 €
9,14 €
9,52 €
5,40 €
5,48 €
5,82 €
6,84 €

Preu unitari ofert
IVA exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
9,14 €
9,52 €
5,47 €
5,55 €
5,90 €
6,94 €
9,29 €
9,68 €

Preu unitari ofert
IVA exclòs
6,16 €
6,42 €
3,63 €
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
AMB PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,23 €
5,31 €
5,65 €
6,67 €
8,97 €
9,35 €
5,23 €
5,31 €
5,65 €
6,67 €
8,97 €
9,35 €
5,30 €
5,38 €
5,73 €
6,77 €
9,12 €
9,51 €

3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
PLUS AMB PROVA DE
LLIURAMENT ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
5,81 €
5,89 €

3,85 €
3,91 €
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NOTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA
AMB JUSTIFICANT DE
RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

Preu unitari màxim de
licitació IVA exclòs
6,23 €
5,81 €
5,89 €
6,23 €
5,88 €
5,96 €
6,31 €

Preu unitari ofert
IVA exclòs
4,14 €
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

 Oferint 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la província
de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.
 Oferint un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses urgents
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
2. Els aspectes de negociació són els següents
1. Preu .......................................................................................................... fins a 46 punts
Puntuació: S’assignaran 49 punts a l’oferta presentada, sempre que no superi cap
dels preus unitaris fixats a la clàusula 1.3 del present plec
2. Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i que s’utilitzin per a
la prestació del servei a la província de Barcelona .................................. fins a 30 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la millora en la qualitat de l’aire i per tant la
disminució de la contaminació atmosfèrica i fomentar la utilització de vehicles amb baixes
emissions i energèticament més eficients.
Es valorarà que els licitadors disposin, durant tota l’execució del contracte, de vehicles
híbrids, elèctrics i/o bifuel que utilitzin gas com a combustible (GLP o GNL). Es
consideren vehicles de dos, tres i quatre rodes: motocicletes de categories L3e, L4e i
L5e, ciclomotors de categories L1e i L2e, turismes (M1) i furgonetes (N1).
Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al mínim exigit als punts 6.3 del PPT i
2.2 del PCAP de 10 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuel, i 5 punts per cada vehicle híbrid,
elèctric i/o bifuel de més ofert, fins arribar als 30 punts en el seu cas.
3. Reducció del termini de recollida de trameses urgents en els municipis on el
contractista no tingui centre d’admissió .................................................... fins a 24 punts
Mitjançant aquest criteri es vol valorar la rapidesa en atendre el servei, garantint
d’aquesta manera el compliment dels terminis legals.
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Puntuació: S’assignaran 0 punts si l’oferta s’ajusta al màxim exigit al punt 4.3 del PPT de
3 hores des de la recepció de l’avís, i 4 punts per cada trenta minuts de menys, fins
arribar als 24 punts en el seu cas.
3. La puntuació obtinguda segons l’oferta és:
CRITERI
Preu
Disponibilitat de vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels que usin gas i
que s’utilitzin per a la prestació del servei a la província de Barcelona
Reducció del termini de recollida de trameses urgents en els
municipis on el contractista no tingui centre d’admissió
PUNTUACIÓ TOTAL

PUNTUACIÓ
46
30
4
80

Atès tot l’exposat i un cop negociats els preus del contracte, el sotasignat proposa
l’adjudicació de la contractació de la prestació del servei, social i ambientalment
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, amb NIF A-83052407, d’acord amb la seva
oferta. .../...”

3. Cal disposar 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, restant inalterable el pressupost
màxim, formulat en termes de preus unitaris:
Exercici
2019
2020

Import
7.482.49€
22.447,45€

Orgànic
10410
10410

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

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.
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.
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3. La clàusula 1.4) del Plec de Clàusules Administratives Particulars preveu la
possibilitat de mantenir íntegrament la totalitat de la despesa aprovada per atendre
major nombre d’unitats a proveir.
4. 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.
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 2 d’octubre de 2019.
6. 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 a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti el següents:
ACORDS
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb l’informe tècnic emès pel Subdirector de
Logística, amb el vistiplau de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, de data 11
de juny de 2019, la contractació harmonitzada relativa al Servei, social i
ambientalment responsable, de notificació administrativa a la Diputació de
Barcelona i ens adherits, a la societat SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y
TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., Unipersonal, amb NIF A83052407, pels preus unitaris,
IVA exclòs, i millores següents, d’acord amb la seva oferta:
NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.

Preu unitari ofert IVA
exclòs
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ

Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

Preu unitari ofert IVA
exclòs
6,42 €
3,61 €
3,67 €
3,90 €
4,60 €
6,16 €
6,42 €
3,63 €
3,69 €
3,92 €
4,62 €
6,20 €
6,46 €

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D2
D2
D2
D2

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 500 g.
Fins a 1.000 g.
Fins a 2.000 g.

3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,51 €
3,57 €
3,80 €
4,50 €
6,06 €
6,32 €
3,53 €
3,59 €
3,82 €
4,52 €
6,10 €
6,36 €

Àmbit de destinació

Trams de pes
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NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA AMB
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ
Àmbit de destinació

Trams de pes

NOTIFICACIÓ
ADMINISTRATIVA PLUS AMB
PROVA DE LLIURAMENT
ELECTRÒNIC
Àmbit de destinació
Local
Local
Local
D1
D1
D1
D2
D2
D2

Preu unitari ofert IVA
exclòs

Trams de pes
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.
Fins a 20 g. norm.
Fins a 50 g.
Fins a 100 g.

3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,85 €
3,91 €
4,14 €
3,87 €
3,93 €
4,16 €

 6 vehicles híbrids, elèctrics i/o bifuels per a la prestació dels serveis a la província
de Barcelona, per sobre dels 10 exigits el punt 6.3 del PPT.
 Un termini màxim de 2 hores i trenta minuts per a la recollida de trameses urgents
en els municipis on el contractista no tingui centre d’admissió.
Segon. 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
2019
2020

Import
7.482.49€
22.447,45€

 Respecte a l’Organisme de Gestió Tributària, la despesa de 12.914.742,26 €:
Exercici
2019
2020

Import
3.228.685,57 €
9.686.056,69 €

 Respecte a l’Institut del Teatre, la despesa de 14.566.23 €:
Exercici
2019
2020

Import
3.641,56 €
10.924,67 €
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Tercer. DISPOSAR 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:
Exercici
2019
2020

Import
7.482.49€
22.447,45€

Orgànic
10410
10410

Programa
92020
92020

Econòmic
22201
22201

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.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i PUBLICAR l’adjudicació del
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, 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.
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el Diari Oficial de la Unió Europea.”
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret,
pel qual s’encarrega la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de
provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del
Catàleg de serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès
estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als
ens locals de la demarcació de Barcelona (exp. núm. 2019/0008247).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, per unanimitat
dels membres en funcions presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. El Consorci Localret està format per més de vuit-cents municipis de tot Catalunya,
les quatre Diputacions, els Consells Comarcals, les entitats locals de caràcter
territorial, juntament amb les entitats municipalistes, amb la finalitat de fomentar,
impulsar i coordinar el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la
comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans, així com representar-los davant

Àrea de Presidència
Secretaria General

tota mena d’administracions, d’empreses i organismes relacionats amb el
desplegament i explotació de xarxes, la prestació de serveis de comunicacions
electròniques i l’administració electrònica.
2. La Diputació de Barcelona, en virtut de les seves funcions d’assistència i
cooperació, està interessada a donar suport i potenciar la utilització de les
tecnologies de la informació i de la comunicació, i en el desenvolupament de les
xarxes de comunicacions electròniques a tots els municipis de la demarcació de
Barcelona i, especialment, a aquells amb una menor capacitat econòmica i de
gestió.
3. Des de la constitució del Consorci Localret, s’ha produït una estreta col·laboració
entre aquest i la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de l’assessorament als
municipis en qüestions relatives al desenvolupament de les diferents xarxes de
comunicacions electròniques en el territori, així com en les actuacions de suport als
ajuntaments en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. En el conveni d’adhesió de la Diputació de Barcelona al Consorci hi apareix el
reconeixement al Consorci, com entitat municipalista especialitzada en TIC, i
l’interès de la Diputació de desenvolupar, a través d’aquest Consorci, projectes
estratègics per als ens locals. Per regular aquest tipus d’encomandes, els estatuts
del Consorci Localret fixen el conveni com a mitjà a emprar:
Article 7
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats consorciades per a
la realització d’actuacions d’interès públic.
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un conveni de
col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats d’interès públic que es
pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les parts intervinents i el seu
finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al reemborsament dels costos reals de
les actuacions realitzades.
Article 8
Constitueixen els objectius del Consorci els següents:
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i
iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions
electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació
de la Comunicació...
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en relació
amb el desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques, i
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en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació de la
Comunicació.
Article 9
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d’altres les funcions següents:
c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d’assolir les finalitats esmentades en
l’àmbit dels ens locals consorciats.

5. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprova anualment, en el marc del
Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals, el Catàleg de serveis, el seu
règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos, que incorpora un
recurs tècnic, consistent en la redacció d’estudis de provisió de banda ampla al
territori. Aquests estudis es consideren projectes estratègics d’interès per als ens
locals de fins a 50.000 habitants de la demarcació de Barcelona.
En data 9 de maig de 2019, la Junta de Govern va aprovar concedir el recurs tècnic
d’estudi per a la provisió de banda ample al territori de l’any 2019 del Pla Xarxa
governs locals 2016-2019 als municipis següents, i per l’import assenyalat:
Ens

NIF

Ajuntament de
les Masies de
Roda

P0811500H

Ajuntament de
Copons

P0807000E

Ajuntament de
Castellcir

P0805400I

Ajuntament de
Marganell

P0824200J

Ajuntament de
Sant Agustí de
Lluçanès

P0819400C

Ajuntament de
Mura

P0813800J

Actuació
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla als
masos
disseminats.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi
posant en valor la
xarxa de televisió
per cable existent.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Aportació
estimada de la
Diputació (EUR)

Puntuació

1940022885

19/Y/273944

6.795,00 €

67 Punts

1940029843

19/Y/273930

7.928,00 €

66 Punts

1940024728

19/Y/273929

6.795,00 €

65 Punts

1940022946

19/Y/273932

7.475,00 €

64 Punts

1940016236

19/Y/273941

7.475,00 €

63 Punts

1940024822

19/Y/273937

6.418,00 €

63 Punts
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Ens

NIF

Ajuntament de
Rajadell

P0817700H

Ajuntament
d'Esparreguera

P0807500D

Ajuntament de
Campins

P0803800B

Ajuntament de
Taradell

P0827800D

Ajuntament de
Montgat

P0812500G

Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

P0800200H

Ajuntament de
Masquefa

P0811800B

Ajuntament de
Montseny

P0813600D

Ajuntament de
Montmajor

P0813100E

Ajuntament de
Gisclareny

P0809200I

Ajuntament
d'Artés

P0801000A

Ajuntament de
Capolat

P0804400J

Actuació
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi tècnic i
econòmic per a la
connectivitat de
les empreses dels
polígons
industrials Can
Comelles i Can
Comelles sud.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi d'escenaris
per a la millora de
banda ampla en el
municipi posant
en valor la xarxa
municipal existent.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi.

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Aportació
estimada de la
Diputació (EUR)

Puntuació

1940029286

19/Y/273939

7.475,00 €

63 Punts

1940030054

19/Y/273926

13.340,00 €

62 Punts

1940019779

19/Y/273927

7.475,00 €

59 Punts

1940028776

19/Y/273943

10.925,00 €

59 Punts

1940028490

19/Y/273934

13.800,00 €

58 Punts

1940028660

19/Y/273922

6.418,00 €

56 Punts

1940006909

19/Y/273933

15.478,00 €

55 Punts

1940021531

19/Y/273936

6.418,00 €

54 Punts

1940029969

19/Y/273935

6.418,00 €

54 Punts

1940019721

19/Y/273931

6.040,00 €

53 Punts

1940028409

19/Y/273925

10.925,00 €

48 Punts

1940013381

19/Y/273928

6.040,00 €

47 Punts
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Ens

NIF

Ajuntament de
Santa
Perpètua de
Mogoda

P0826000B

Ajuntament de
Sagàs

P0818700G

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

Ajuntament
d’Arenys de
Munt

P0800700G

Actuació
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
banda ampla al
municipi.
Estudi sobre
l'estat de les
infraestructures de
telecomunicacions
als polígons
industrials.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi
(connectivitat de
seus municipals
ubicades als
polígons
industrials).

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Aportació
estimada de la
Diputació (EUR)

Puntuació

1940028756

19/Y/273942

18.400,00 €

47 Punts

1940029607

19/Y/273940

6.418,00 €

45 Punts

1940023335

19/Y/273938

9.438,00 €

45 Punts

1940025138

19/Y/273924

12.075,00 €

45 Punts

6. Durant els anys 2016 i 2017 es van signar addendes al conveni de 2 d’octubre de
2014, per fixar les condicions econòmiques i materials de les tasques encomanades
al Consorci, referides als projectes estratègics per als ens locals, consistents en
estudis per a la provisió de banda ample al territori. Atès que l’esmentat conveni va
finalitzar els seus efectes el 2 d’octubre de 2018, es oportú la signatura de convenis
anuals que regulin aquests encàrrecs específics de la Diputació de Barcelona al
Consorci, i complir així amb l’exigència recollida als propis estatuts.
7. El Consorci Localret disposa dels mitjans propis necessaris per a dur a terme la
realització dels encàrrecs d’aquest conveni, segons informe del Consorci de data 29
d’abril de 2019.
8. Per acord de la Junta de Govern de data 9 de maig de 2019 (A208/19) es va
aprovar la reserva de crèdit amb núm. 1901000211 per fer front als recursos tècnics
que es presten mitjançant contractació externa. Aquesta retenció de crèdit es
distribueix d’acord amb el següent detall:
- 100.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22780 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2020.
- 100.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22780 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2021.
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9. La present proposta es justifica en la circumstància de mantenir el bon
funcionament de la corporació, donant compliment als terminis previstos en el
Catàleg de Serveis del Pla Xarxa Governs Locals i materialitzant els acords de la
Junta de Govern de data 9 de maig 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 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i, en
conseqüència, per a l’interès públic.
Fonaments de dret
1. Article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Base de Règim Local.
2. Articles 3 i 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
3. Articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
4. Articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
5. 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), el qual atribueix a la Junta de
Govern, per delegació de la Presidència, competència per a l’aprovació de convenis
específics per un import superior a 100.000 euros.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el
Consorci Localret, pel qual s’encarrega la realització, la coordinació i el seguiment dels
estudis de provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador
del Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals, i altres projectes d’interès
estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació per als ens
locals de la demarcació de Barcelona, als municipis següents i d’acord amb la minuta
que s’adjunta com annex.
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Ens

Ajuntament de
les Masies de
Roda

Ajuntament de
Copons

Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de
Marganell
Ajuntament de
Sant Agustí de
Lluçanès
Ajuntament de
Mura
Ajuntament de
Rajadell

Ajuntament
d'Esparreguera

Ajuntament de
Campins
Ajuntament de
Taradell
Ajuntament de
Montgat
Ajuntament
d'Aguilar de
Segarra

NIF

Actuació

Estudi bàsic per a
la provisió de
P0811500H banda ampla als
masos
disseminats.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi
P0807000E
posant en valor la
xarxa de televisió
per cable existent.
Estudi bàsic per a
la provisió de
P0805400I
banda ampla al
municipi.
Estudi per a la
P0824200J provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
P0819400C provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
P0813800J
banda ampla al
municipi.
Estudi per a la
P0817700H provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi tècnic i
econòmic per a la
connectivitat de les
P0807500D empreses dels
polígons industrials
Can Comelles i
Can Comelles sud.
Estudi per a la
P0803800B provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
P0827800D provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi per a la
P0812500G provisió de banda
ampla al municipi.
Estudi bàsic per a
la provisió de
P0800200H
banda ampla al
municipi.

Aportació
estimada de
la Diputació
(EUR)

Puntuació

1940022885 19/Y/273944

6.795,00 €

67 Punts

1940029843 19/Y/273930

7.928,00 €

66 Punts

1940024728 19/Y/273929

6.795,00 €

65 Punts

1940022946 19/Y/273932

7.475,00 €

64 Punts

1940016236 19/Y/273941

7.475,00 €

63 Punts

1940024822 19/Y/273937

6.418,00 €

63 Punts

1940029286 19/Y/273939

7.475,00 €

63 Punts

1940030054 19/Y/273926

13.340,00 €

62 Punts

1940019779 19/Y/273927

7.475,00 €

59 Punts

1940028776 19/Y/273943

10.925,00 €

59 Punts

1940028490 19/Y/273934

13.800,00 €

58 Punts

1940028660 19/Y/273922

6.418,00 €

56 Punts

Núm.
registre
PMT

Codi XGL
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Ens

NIF

Actuació

Estudi d'escenaris
per a la millora de
Ajuntament de
banda ampla en el
P0811800B
Masquefa
municipi posant en
valor la xarxa
municipal existent.
Estudi bàsic per a
Ajuntament de
la provisió de
P0813600D
Montseny
banda ampla al
municipi.
Estudi bàsic per a
Ajuntament de
la provisió de
P0813100E
Montmajor
banda ampla al
municipi.
Estudi bàsic per a
Ajuntament de
la provisió de
P0809200I
Gisclareny
banda ampla al
municipi.
Estudi per a la
Ajuntament
P0801000A provisió de banda
d'Artés
ampla al municipi.
Estudi per a la
Ajuntament de
P0804400J provisió de banda
Capolat
ampla al municipi.
Estudi bàsic per a
Ajuntament de
la provisió de
Santa Perpètua P0826000B
banda ampla al
de Mogoda
municipi.
Estudi bàsic per a
Ajuntament de
la provisió de
P0818700G
Sagàs
banda ampla al
municipi.
Estudi sobre l'estat
de les
Ajuntament de
infraestructures de
P0816600A
Polinyà
telecomunicacions
als polígons
industrials.
Estudi per a la
provisió de banda
ampla al municipi
Ajuntament
(connectivitat de
d’Arenys de
P0800700G
seus municipals
Munt
ubicades als
polígons
industrials).

Aportació
estimada de
la Diputació
(EUR)

Puntuació

1940006909 19/Y/273933

15.478,00 €

55 Punts

1940021531 19/Y/273936

6.418,00 €

54 Punts

1940029969 19/Y/273935

6.418,00 €

54 Punts

1940019721 19/Y/273931

6.040,00 €

53 Punts

1940028409 19/Y/273925

10.925,00 €

48 Punts

1940013381 19/Y/273928

6.040,00 €

47 Punts

1940028756 19/Y/273942

18.400,00 €

47 Punts

1940029607 19/Y/273940

6.418,00 €

45 Punts

1940023335 19/Y/273938

9.438,00 €

45 Punts

1940025138 19/Y/273924

12.075,00 €

45 Punts

Núm.
registre
PMT

Codi XGL

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR, a favor del Consorci Localret (NIF: P5800043A),
la despesa pluriennal de cent noranta-nou mil nou-cents seixanta-nou euros (199.969
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EUR), condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos, d’acord amb la distribució següent:
- 100.000 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22780 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2020.
- 99.969 EUR, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14200/49100/22780 de
la Diputació de Barcelona de l’any 2021.
Tercer. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Localret.
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Servei de Programació
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 115.000 €, a l’Ajuntament de Martorell, per a
finançar l’actuació local “Modernització instal.lacions enllumenat públic”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011577).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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 Martorell, va presentar en data 5 juny de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Modernització instal.lacions enllumenat públic”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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.
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorell
Modernització
instal.lacions
públic
115.000,00 EUR
0%
0,17 %
998,72 EUR
10
42/2019

enllumenat

* 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 115.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament de Martorell, per a finançar
l’actuació local “Parc del riu Anoia. Fase I”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0011578).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació en funcions, 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 Martorell, va presentar en data 5 juny de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Parc del riu Anoia. Fase I”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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).
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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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorell
Parc del riu Anoia. Fase I
60.000,00 EUR
0%
0,17 %
521,07 EUR
10
43/2019

* 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 60.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 59.774 €, a l’Ajuntament de Matadepera, per a
finançar l’actuació local “Redacció projecte de l'obra teatre auditori”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011636).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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 Matadepera, va presentar en data 5 juny de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Redacció projecte de l'obra teatre auditori”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.

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 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Matadepera
Redacció projecte de l'obra teatre auditori
59.774,00 EUR
0%
0,17 %
519,11 EUR
10
44/2019

* 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 59.774 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 58.542,99 €, a l’Ajuntament de Matadepera, per a
finançar l’actuació local “Proj. constructiu reducció accidentalitat BV1221”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011637).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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 Matadepera, va presentar en data 5 juny de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Proj. constructiu reducció accidentalitat BV1221”, la
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qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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
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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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Matadepera
Proj. constructiu reducció
BV1221
58.542,99 EUR
0%
0,17 %
508,42 EUR
10
45/2019

accidentalitat

* 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 58.542,99 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.”
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 76.695,10 €, a l’Ajuntament de Sant Cebrià de
Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adq. de l'immoble de l'Av. Maresme, 21,
baixos 2a.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0010936).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació en
funcions, 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
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 Cebrià de Vallalta, va presentar en data 24 maig de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Adq. de l'immoble de l'Av. Maresme, 21,
baixos 2a.”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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:
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 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.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Adq. de l'immoble de l'Av. Maresme, 21,
baixos 2a.
76.695,10 EUR
0%
0,17%
666,06 EUR
10
41/2019

* 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 76.695,10 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.”
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11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Teià, per a finançar
l’actuació local “Arranjament Pista Esportiva”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm.2019/0011684).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació en funcions, 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 Teià, va presentar en data 6 juny de 2019 una sol·licitud per tal de
finançar la inversió “Arranjament Pista Esportiva”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La present proposta es justifica en la circumstància de que el finançament de la
inversió municipal resta condicionat a la concessió del préstec, raó per la qual la
seva tramitació no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a
l’adequada administració del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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.
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18 (BOPB de
11.07.2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, per delegació de la
Presidència, que adopti els següents.
ACORDS
Primer. APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Teià
Arranjament Pista Esportiva
175.000,00 EUR
0%
0,17 %
1.519,79 EUR
10
46/2019

* 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.
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 44.899,76 €, a l'Ajuntament de Calella, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0010600).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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.
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2. L'Ajuntament de Calella presentà en data 20/05/2019 una sol·licitud d'un préstec de
1.550.000,00 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 Calella.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.550.000,00 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 0,520%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
1.550.000,00 euros amb una subvenció d’import de 44.899,76 euros, d’acord amb
els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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
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autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, que per delegació
de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 44.899,76 euros a l'Ajuntament de Calella per
subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera,
segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local
en data 20/05/2019, 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 Calella, 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.”
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 78.237,19 €, a l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009973).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 d'Esplugues de Llobregat presentà en data 09/05/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 2.700.853,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou
una carència màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 2.700.853,00 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 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 2.700.853,00
euros amb una subvenció d’import de 78.237,19 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.

Àrea de Presidència
Secretaria General

5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 78.237,19 euros a l'Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i
l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del
Programa de Crèdit Local en data 09/05/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/14301/94200/76200.
Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 163.183,16 €, a l'Ajuntament d’Igualada, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009587).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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
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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 d'Igualada presentà en data 07/05/2019 una sol·licitud d'un préstec de
5.633.302,03 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Igualada.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 5.633.302,03 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 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 5.633.302,03
euros amb una subvenció d’import de 163.183,16 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
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2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 163.183,16 euros a l'Ajuntament d'Igualada 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 07/05/2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/76200.
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Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Igualada, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 52.865,84 €, a l'Ajuntament del Masnou, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011125).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament del Masnou presentà en data 29/05/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 1.825.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència
màxima d’un any, per finançar inversions.
3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament del Masnou.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.825.000,00 euros amb un termini de 10 anys que
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.825.000,00
euros amb una subvenció d’import de 52.865,84 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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.
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5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern en funcions que, per delegació
de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 52.865,84 euros a l'Ajuntament del Masnou 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 29/05/2019, 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 del Masnou, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 424.000 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb l’objecte de
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009764).- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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 Mataró presentà en data 08/05/2019 una sol·licitud d'un préstec de
14.910.011,56 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 Mataró.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 14.637.050,07 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 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
14.637.050,07 euros amb una subvenció d’import de 424.000,00 euros, d’acord
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amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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.
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7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 424.000,00 euros a l'Ajuntament de Mataró 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 08/05/2019, 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 Mataró, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import d’11.587,03 €, a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009344).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, 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,
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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 Montcada i Reixac presentà en data 02/05/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 400.000,00 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 Montcada i Reixac.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 400.000,00 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 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 400.000,00
euros amb una subvenció d’import d’11.587,03 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import d’11.587,03 euros a l'Ajuntament de Montcada i
Reixac 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
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Crèdit Local en data
G/14301/94200/76200.

02/05/2019,

amb

càrrec a l’aplicació

pressupostària

Segon.- APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montcada i Reixac, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 330.230,48 €, a l'Ajuntament de Sabadell, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011088).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, aprova, amb l’abstenció de
la vicepresidenta cinquena en funcions, Il·lma. Sra. Núria Parlon i Gil, del Grup PSCCP, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
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SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Sabadell presentà en data 28/05/2019 una sol·licitud d'un préstec
d’11.400.000,00 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 Sabadell.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 11.400.000,00 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 0,520%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona
11.400.000,00 euros amb una subvenció d’import de 330.230,48 euros, d’acord
amb els terminis concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec
subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, en funcions, que per delegació
de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 330.230,48 euros a l'Ajuntament de Sabadell 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 28/05/2019, 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 Sabadell, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- AUTORITZAR el president de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Quart.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
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19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 125.284,81 €, a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008158).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació en funcions, 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 Cugat del Vallès presentà en data 10/04/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 4.325.000,00 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 Cugat del
Vallès.
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4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 4.325.000,00 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 0,52%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 4.325.000,00
euros amb una subvenció d’import de 125.284,81 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
5. La present proposta es justifica en la circumstància de que la subvenció del tipus
d’interès proposada, i que servirà per amortitzar préstec, deriva de l’aprovació del
préstec aprovat pel banc anteriorment, raó per la qual la seva tramitació no es pot
ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada administració
del Servei i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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.
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6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.7048/18 (BOPB d’11 de juliol
2018), és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 125.284,81 euros a l'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès 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 10/04/2019, 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 Cugat del Vallès, 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.”
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió 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 de Barcelona, per un import de 33.435,15 €
(exp. núm. 2018/18687).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en
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funcions, aprova, per unanimitat dels membres en funcions 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 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).
Vist que, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia
20 de desembre de 2018, va aprovar la convocatòria per a l’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 de Barcelona, per a
l’exercici 2019, per un import màxim de 40.000,00 €.
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 amb data 28 de desembre de 2018 un extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 431118.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 21 de maig de 2019.
Vist l’informe tècnic de valoració de data 3 de maig de 2019 en que valora les
sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst a l’article 17 i següents
de l’Ordenança.
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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 (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.
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.
La present proposta d’acord es justifica en la necessitat urgent d’aprovació d’aquesta
resolució, atès que d’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i de les bases de la convocatòria el termini màxim per
resoldre la concessió de les subvencions no podrà d’excedir de sis mesos des de la
publicació de la seva convocatòria, la qual es va publicar en el BOPB del 28 de
desembre de 2018, 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 Gerència de Serveis
d’Espais Naturals i, en conseqüència, per a l’interès públic.
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 dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’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, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte, als següents beneficiaris i pels imports que s’hi relacionen:
Escola
1

Escola Argentona

2

Institut Badalona VII

Dates

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

27, 28 i 29 de març

Argentona

Q0801994E

673,40

1903001915-01

3, 4 i 5 d’abril

Badalona

Q5855330F

1.638,00

1903001915-02
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Escola

Dates

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

3

Institut Badalona VII

1, 2 i 3 d’abril

Badalona

Q5855330F

1.638,00

1903001915-03

4

APA Escola Gitanjali

9, 10 i 11 d’octubre

Badalona

G58934548

1.365,00

1903001915-04

5

Escola Mossèn Jacint
Verdaguer

23, 24 i 25
d’octubre

Barcelona

Q5855145H

1.064,00

1903001915-05

6

Escola Mossèn Jacint
Verdaguer

23, 24 i 25
d’octubre

Barcelona

Q5855145H

931,00

1903001915-06

7

Escola Mossèn Jacint
Verdaguer

23, 24 i 25
d’octubre

Barcelona

Q5855145H

1.228,50

1903001915-07

8

Escola Francesc Macià

14, 15 de novembre

Barcelona

Q5855311F

927,50

1903001915-08

9

Escola Calderón

17, 18 d’octubre

Barcelona

Q5855249H

598,50

1903001915-09

10 Escola Cervantes

29, 30 i 31
d’octubre

Barcelona

Q5855865A

1.228,50

1903001915-10

11 Escola Cervantes

29, 30 i 31
d’octubre

Barcelona

Q5855865A

1.365,00

1903001915-11

22, 23 i 24 de maig

Barcelona

Q5855805G

1.298,50

1903001915-12

665,00

1903001915-13

12 Escola Ferrer i Guardia
13

AMPA
Esteve

Escola

Sant

24 i 25 d’octubre

Castellar del Vallès G58970310

14 Escola Margalló

3, 4 i 5 de maig

Castelldefels

Q5855613E

1.064,00

1903001915-14

15 Escola Camins

17 i 18 d’octubre

Franqueses del
Vallès, Les

Q0801464I

327,60

1903001915-15

27, 28 i 29 de març

Garriga, La

Q5855667A

1.419,60

1903001915-16

2 i 3 de maig

Gelida

Q0801389H

140,00

1903001915-17

10, 11 i 12 d’abril

Hospitalet, L’

R5800339C

595,70

1903001915-18

16 i 17 de maig

Llinars del Vallès

Q5856095D

401,45

1903001915-19

26 i 27 de setembre

Martorell

Q0801392B

315,00

1903001915-20

16 Escola Puiggraciós
17 Escola Les Fonts
Col·legi Tecla Sala/
18 Fundació
Escoles
Parroquials
19 Escola Damià Mateu
20

Escola Mercè
Rodoreda
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Dates

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

4 i 5 d’abril

Mataró

S0800440J

678,30

1903001915-21

22 Escola Camí del Cros

29, 30 i 31 de maig

Mataró

Q5855763H

777,00

1903001915-22

23 Escola Camí del Mig

24, 25 i 26 d’abril

Mataró

Q5855401E

931,00

1903001915-23

24 Escola Joan Coromines 22, 23 i 24 de maig

Mataró

S0800439B

1.310,40

1903001915-24

25 Escola El Morsell

15, 16 i 17 de maig

Olivella

Q0801307J

777,00

1903001915-25

26 Escola El Morsell

6 i 7 de maig

Olivella

Q0801307J

252,00

1903001915-26

27 Escola Pepa Colomer

9, 10 i 11 d’octubre

Prat de Llobregat,
El

S0800559G

1.298,50

1903001915-27

28 Escola Pepa Colomer

9, 10 i 11 d’octubre

Prat de Llobregat,
El

S0800559G

728,00

1903001915-28

29 Escola Pepa Colomer

29, 30 i 31
d’octubre

Prat de Llobregat,
El

S0800559G

1.092,00

1903001915-29

30 Escola Sant Cristòfol

8, 9 i 10 de maig

Premià de Mar

Q5855906C

249,90

1903001915-30

31 Educadors El Pilar, S.L

8, 9 i 10 de maig

Premià de Mar

B62340575

691,60

1903001915-31

2 i 3 de maig

Roca del Vallès, La

Q5855220I

571,90

1903001915-32

33 Escola José Juan Ortiz

13 i 14 de maig

Sant Andreu de la
Barca

Q5855384C

238,00

1903001915-33

34 Escola José Juan Ortiz

3, 4 i 5 d’abril

Sant Andreu de la
Barca

Q5855384C

504,00

1903001915-34

35 Escola E.E Tramuntana

5, 6 i 7 de juny

Sant Feliu de
Llobregat

G08501561

647,50

1903001915-35

36 Escola Valldeneu

29 i 30 d’abril

Sant Martí de
Centelles

Q0801557J

340,20

1903001915-36

37 Escola Tanit

2 i 3 de maig

Santa Coloma de
Gramenet

Q0801181I

637,00

1903001915-37

5, 6 i 7 de juny

Santa Eulàlia de
Ronçana

Q0801535F

638,40

1903001915-38

Escola
21 Escola Montserrat Solà

32

Escola Pilar Mestres Jaume Torrens

38 Escola La Sagrera
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Escola
39 Escola La Tordera
40

Escola Mare de Déu de
Montserrat

41

Escola Mercè
Rodoreda

42 Escola Joan Maragall

Dates

Municipi

NIF

Import
Atorgat

Op.
comptable

23 i 24 de maig

Santa Maria de
Palautordera

Q0801856F

315,00

1903001915-39

16 i 17 de maig

Terrassa

Q5855793E

890,40

1903001915-40

29, 30 i 31 de maig

Badalona

Q5855109D

504,00

1903001915-41

3, 4 i 5 de juny

Llagosta, La

Q5855755D

478,80

1903001915-42

TOTAL

33.435,15 €

Segon.- Desestimar quatre sol·licituds de les escoles que es relacionen a continuació
per no ajustar-se als requeriments de la convocatòria, que en l’article 6 relatiu al
termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds estableix que, 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. Al no entrar la documentació a través d’aquest mitjà, i després de ser
requerides i no fer les esmenes corresponents dins el termini de 10 dies hàbils:
- Escola Ferran Sunyer. Barcelona.
- Escola Jacint Verdaguer. La Granada. (2 sol·licituds)
- Escola Mogent. La Roca del Vallès.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per
un import de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB
QUINZE CÈNTIMS (33.435,15 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/17230/48900 del pressupost de despeses de l’exercici 2019 de la Diputació
de Barcelona.
Quart.- Reintegrar la quantitat de SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (6.564,85 €) mitjançant el corresponent ajust de
valor a la corresponent aplicació pressupostaria del pressupost de 2019.
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 30 de novembre de 2019 justificant de l’estada, mitjançant
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model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 19 de les
bases especifiques d’aquesta convocatòria.
Setè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Vuitè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat de Barcelona, per al seguiment del canvi ambiental de la Xarxa
Fluvial de la província de Barcelona, per un import de 214.000 €, quantitat
distribuïda en els quatre anys de vigència del present conveni (exp. núm.
2019/9672).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident
primer i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en funcions, aprova, per
unanimitat dels membres en funcions presents a la sessió, el present Dictamen, que
és del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés
i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial, que actua
prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

2.

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN, en endavant); la qual, en la seva
major part coincideix amb espais de la xarxa Natura 2000.

3.

Un dels objectius prioritaris de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat és la conservació i millora dels sistemes naturals de la
XPN i el desenvolupament de la infraestructura verda en l’àmbit municipal. Així
mateix, una de les línies bàsiques de gestió dels espais naturals és la recerca i el
seguiment del seu estat i mitigar les diferents amenaces i impactes del canvi
ambiental global que afecten aquests sistemes. Es considera que l’anomenat
canvi ambiental global és una de les grans amenaces que pot alterar el
funcionament ecològic dels espais natural de la província, inclosos els que formen
la XPN, i en conseqüència afectar al benestar i la qualitat de vida de tots els
ciutadans.

4.

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
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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). En aquest sentit, el Pla de Seguiment i Recerca (PSR) de cada parc,
estableix que cal vincular-se a xarxes de seguiment d’abast més ampli, i cal
coordinar investigacions que siguin d’aplicació a la gestió.
5.

Els Plans Estratègics de Conservació dels Hàbitats, la Flora i la Fauna de la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona tenen com a funció establir les
grans línies de treball destinades a preservar i millorar l’estat dels sistemes
naturals, a partir del coneixement i l’anàlisi del seu estat actual. Entre els hàbitats i
espècies de flora i fauna prioritaris, els vinculats a l’àmbit fluvial destaquen tant per
la seva biodiversitat excepcional, com pels importants serveis ambientals que
proporcionen. Tanmateix, també es palesa la seva sensibilitat i vulnerabilitat
davant el canvi ambiental global.

6.

En la línia de lluitar contra els efectes negatius del canvi ambiental global
esmentats al punt 3, i atès que els cursos fluvials tenen un paper clau en el
conjunt del cicle hidrològic, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona aborda la problemàtica donant suport als municipis des del
vessant de l’educació i la formació. D’entre les seves línies de treball, destaca el
programa ‘Va d’aigua’.

7.

El programa ‘Va d'Aigua’ és un projecte de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció
Ambiental (OTEPA) de la Gerència de Serveis de Medi Ambient que té per
objectiu donar suport als equipaments i projectes d’educació ambiental dels ens
locals que treballen per conservar i donar a conèixer, a través de l’educació
ambiental, els valors dels sistemes aquàtics continentals. El programa ‘Va
d'Aigua’ s’alinea amb la Directiva Marc de l’Aigua per millorar la qualitat de les
aigües, amb la participació proactiva de la societat, com un element essencial per
als ecosistemes i el medi natural, i té el seu àmbit d’actuació en la demarcació de
Barcelona.

8.

La Universitat de Barcelona és un organisme públic que té, entre les seves
funcions, la de donar suport científic i tècnic al progrés social que, en una part
important, les Administracions Públiques tenen la responsabilitat de promoure i
difondre. El Departament de Biologia Evolutiva Ecologia i Ciències Ambientals de
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i en concret, mitjançant el
grup de recerca “Freshwater Ecology, Hydrology and Management” (FEHM), grup
interuniversitari amb col·laboració amb el CSIC, del qual la Dra. Núria Bonada és
la investigadora principal. El FEHM porta molts anys duent a terme projectes de
recerca i seguiment d’ecosistemes aquàtics, i compta amb una notable
experiència en l’anàlisi i la diagnosi de l’estat dels sistemes fluvials. Des de l’any
1994 realitza estudis de diagnosi de l’estat ecològic als rius de la província de
Barcelona que es publiquen regularment. Ha participat en nombrosos projectes
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d’investigació sobre la biodiversitat aquàtica i la gestió i conservació dels
ecosistemes fluvials i, actualment, té vigent un projecte finançat per l’Agència
Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (projecte
CTM2017-89295-P: MECODISPER “Advancing meta-community ecology in
intermittent rivers to improve their conservation and management”) que s’està
duent a terme íntegrament als ecosistemes fluvials del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac gestionat per la Diputació de Barcelona.
9.

La Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona han col·laborat de forma
continua des de 1994 en el projecte “Diagnosi ambiental de les conques dels rius
de la província de Barcelona” que fa pocs anys es va transformar en el projecte
“CARIMED - Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels
Rius Mediterranis”, de seguiment del canvi ambiental.

10. El projecte CARIMED té com a objectius: estudiar com el canvi global (inclòs el
canvi climàtic) afecta les comunitats de macroinvertebrats dels rius de la província
de Barcelona que es troben dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona de les conques del Foix, Llobregat i Besòs i també de les parts més
altes del Montseny que aporten aigües al Ter i a la Tordera; estudiar en detall dins
de la Xarxa de Parcs Naturals la biodiversitat de les comunitats d’organismes
aquàtics; contribuir a la millor gestió de la xarxa fluvial amb l’estudi de com les
mesures proposades en altres àmbits (essencialment en la gestió forestal)
influeixen sobre les comunitats dels rius i estudiar les característiques
fisicoquímiques dels rius de la Xarxa de Parcs Naturals amb la col·laboració del
Laboratori de Medi Ambient que gestiona l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la
Diputació de Barcelona. El projecte també aborda l’educació sobre la temàtica i
promou la ciència ciutadana.
11. Ateses les diferents línies de treball confluents al voltant del seguiment del canvi
ambiental de la xarxa fluvial de la província de Barcelona, i la conscienciació i
divulgació de les problemàtiques associades, que duen a terme el FEHM, les
Gerències de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de Serveis de Medi Ambient i de
Serveis d’Espais Naturals, es vol fer un pas més enllà, i augmentar la coordinació
per assolir aquests mateixos objectius comuns.
12. El conjunt d’accions dutes a terme per la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona en relació al seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la
província de Barcelona contribueix al desenvolupament dels programes: 1Recerca, 2- Seguiment, 3- Gestió i anàlisi de la informació, i 4- Coordinació i
millora del Pla estratègic de seguiment i recerca de la XPN esmentat al punt 4.
13. L’aspecte més destacable de la línia de treball del present conveni és que és la única
que es centra en els ambients fluvials, i ho fa d’una manera integral, contemplant
l’àmbit ecosistèmic, l’abiòtic, dels hàbitats, i el biòtic des dels diferents gremis
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funcionals però també des d’espècies amenaçades, tot proporcionant-ne un conjunt
d’indicadors i índexs per als Plans de Seguiment i Recerca dels parcs participants.
14. El present conveni de col·laboració es subscriu d’acord amb el que preveu el
pacte tercer del conveni marc de col·laboració, per al seguiment, la recerca i la
conservació en l’àmbit dels espais naturals, subscrit entre la Diputació de
Barcelona i la Universitat de Barcelona, amb número de registre de convenis
1002/16.
15. El present conveni de col·laboració recull un conjunt d’actuacions representatives
del consens i la predisposició a treballar en comú en favor d’interessos compartits,
i que totes dues entitats participen conjuntament en la realització del projecte
objecte del conveni aportant personal tècnic i facilitant a l’altra part informació i
documentació per a la realització del projecte. El treball resultant fruit de la
col·laboració entre les dues entitats contribuirà a poder donar un major suport als
municipis pel que fa al seguiment de la qualitat biològica de les aigües, i contribuir
així en la millora de les aigües dels rius de les conques de la província de
Barcelona, amb el valor afegit de la qualitat, i amb la consecució de finalitats
d’interès públic. En concret, els resultats del present conveni contribuiran a poder
detectar quins són els efectes del canvi ambiental produïts ens els nostres rius els
darrers anys, i poder així donar solucions per a que els efectes d’aquest canvi
siguin els mínims possibles, i poder avançar així en l’objectiu d’aconseguir una
millora en la qualitat de les aigües dels rius, de la demarcació de la província de
Barcelona. Per a l’acompliment dels objectius del present conveni de col·laboració
i poder realitzar les actuacions a desenvolupar objecte del conveni, la Diputació de
Barcelona hi destinarà personal propi.
En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona comparteixen
objectius i interessos comuns, i poden així aplicar la informació resultant a la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i a la resta de la demarcació, 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
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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 la Universitat de Barcelona, per al seguiment del canvi ambiental de la
Xarxa Fluvial de la província de Barcelona, d’acord amb la minuta de conveni que es
transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA, PER AL SEGUIMENT DEL CANVI AMBIENTAL DE LA
XARXA FLUVIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
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 data 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).
UNIVERSITAT DE BARCELONA (des d’ara UB), proveïda de NIF Q0818001J amb domicili
a Barcelona, a la Gran Via de les Cort Catalanes, 585, representada en aquest acte pel Sr.
Joan Elias Garcia, rector magnífic de la Universitat de Barcelona, en virtut del nomenament
per Decret 329/2016, d’13 de desembre de 2016 (DOGC núm. 7267, de 15 de desembre),
com a representant legal d’aquesta institució en virtut de les competències que preveu
l’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC
núm. 3993, de 22 d’octubre).
ANTECEDENTS I MOTIVACIONS
1.

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el
benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial, que actua prestant serveis
i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.
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2.

La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, té encomanada la gestió de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN, en endavant); la qual, en la seva major
part coincideix amb espais de la xarxa Natura 2000.

3.

Un dels objectius prioritaris de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat és la conservació i millora dels sistemes naturals de la XPN i el
desenvolupament de la infraestructura verda en l’àmbit municipal. Així mateix, una de
les línies bàsiques de gestió dels espais naturals és la recerca i el seguiment del seu
estat i mitigar les diferents amenaces i impactes del canvi ambiental global que afecten
aquests sistemes. Es considera que l’anomenat canvi ambiental global és una de les
grans amenaces que pot alterar el funcionament ecològic dels espais natural de la
província, inclosos els que formen la XPN, i en conseqüència afectar al benestar i la
qualitat de vida de tots els ciutadans.

4.

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). En aquest sentit, el Pla de Seguiment i
Recerca (PSR) de cada parc, estableix que cal vincular-se a xarxes de seguiment
d’abast més ampli, i cal coordinar investigacions que siguin d’aplicació a la gestió.

5.

Els Plans Estratègics de Conservació dels Hàbitats, la Flora i la Fauna de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona tenen com a funció establir les grans línies
de treball destinades a preservar i millorar l’estat dels sistemes naturals, a partir del
coneixement i l’anàlisi del seu estat actual. Entre els hàbitats i espècies de flora i fauna
prioritaris, els vinculats a l’àmbit fluvial destaquen tant per la seva biodiversitat
excepcional, com pels importants serveis ambientals que proporcionen. Tanmateix,
també es palesa la seva sensibilitat i vulnerabilitat davant el canvi ambiental global.

6.

En la línia de lluitar contra els efectes negatius del canvi ambiental global esmentats al
punt 3, i atès que els cursos fluvials tenen un paper clau en el conjunt del cicle
hidrològic, la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona
aborda la problemàtica donant suport als municipis des del vessant de l’educació i la
formació. D’entre les seves línies de treball, destaca el programa ‘Va d’aigua’.

7.

El programa ‘Va d'Aigua’ és un projecte de l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció
Ambiental (OTEPA) de la Gerència de Serveis de Medi Ambient que té per objectiu
donar suport als equipaments i projectes d’educació ambiental dels ens locals que
treballen per conservar i donar a conèixer, a través de l’educació ambiental, els valors
dels sistemes aquàtics continentals. El programa ‘Va d'Aigua’ s’alinea amb la Directiva
Marc de l’Aigua per millorar la qualitat de les aigües, amb la participació proactiva de la
societat, com un element essencial per als ecosistemes i el medi natural, i té el seu
àmbit d’actuació en la demarcació de Barcelona.
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8.

La Universitat de Barcelona és un organisme públic que té, entre les seves funcions, la
de donar suport científic i tècnic al progrés social que, en una part important, les
Administracions Públiques tenen la responsabilitat de promoure i difondre.

9.

El Departament de Biologia Evolutiva Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de
Biologia de la Universitat de Barcelona, i en concret, mitjançant el grup de recerca
“Freshwater Ecology, Hydrology and Management” (FEHM), grup interuniversitari amb
col·laboració amb el CSIC, del qual la Dra. Núria Bonada és la investigadora principal.
El FEHM porta molts anys duent a terme projectes de recerca i seguiment
d’ecosistemes aquàtics, i compta amb una notable experiència en l’anàlisi i la diagnosi
de l’estat dels sistemes fluvials. Des de l’any 1994 realitza estudis de diagnosi de l’estat
ecològic als rius de la província de Barcelona que es publiquen regularment. Ha
participat en nombrosos projectes d’investigació sobre la biodviersitat aquàtica i la
gestió i conservació dels ecosistemes fluvials i, actualment, té vigent un projecte
finançat per l’Agència Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i
Universitats (projecte CTM2017-89295-P: MECODISPER “Advancing meta-community
ecology in intermittent rivers to improve their conservation and management”) que
s’està duent a terme íntegrament als ecosistemes fluvials del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i Serra de l’Obac gestionat per la Diputació de Barcelona.

10. La Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona han col·laborat de forma
continua des de 1994 en el projecte “Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la
província de Barcelona” que fa pocs anys es va transformar en el projecte “CARIMED Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels Rius Mediterranis”, de
seguiment del canvi ambiental.
11. El projecte CARIMED té com a objectius: estudiar com el canvi global (inclòs el canvi
climàtic) afecta les comunitats de macroinvertebrats dels rius de la província de
Barcelona que es troben dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona de les conques del Foix, Llobregat i Besòs i també de les parts més altes del
Montseny que aporten aigües al Ter i a la Tordera; estudiar en detall dins de la Xarxa
de Parcs Naturals la biodiversitat de les comunitats d’organismes aquàtics; contribuir a
la millor gestió de la xarxa fluvial amb l’estudi de com les mesures proposades en altres
àmbits (essencialment en la gestió forestal) influeixen sobre les comunitats dels rius i
estudiar les característiques fisicoquímiques dels rius de la Xarxa de Parcs Naturals
amb la col·laboració del Laboratori de Medi Ambient que gestiona l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. El projecte també aborda l’educació sobre
la temàtica i promou la ciència ciutadana.
12. Ateses les diferents línies de treball confluents al voltant del seguiment del canvi
ambiental de la xarxa fluvial de la província de Barcelona, i la conscienciació i
divulgació de les problemàtiques associades, que duen a terme el FEHM, les
Gerències de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de Serveis de Medi Ambient i de Serveis
d’Espais Naturals, es vol fer un pas més enllà, i augmentar la coordinació per assolir
aquests mateixos objectius comuns.
13. El conjunt d’accions dutes a terme per la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona en relació al seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la província
de Barcelona contribueix al desenvolupament dels programes: 1- Recerca, 2-
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Seguiment, 3- Gestió i anàlisi de la informació, i 4- Coordinació i millora del Pla
estratègic de seguiment i recerca de la XPN esmentat al punt 4. Concretament es
contemplen les següents línies de treball i objectius associats:
1.1 Subprograma d’estudis prioritaris pel PSR
Objectiu operatiu 1.8 Conèixer els processos ecològics bàsics
Objectiu operatiu 1.9. Promoure la recerca relacionada amb els objectius del PSR i
les necessitats dels Pla de conservació del parcs (PC)
2.1 Subprograma de paràmetres abiòtics
Objectiu operatiu 3.3. Conèixer l’evolució de la qualitat físicoquímica de les masses i
punts d’aigua
2.2 Subprograma de medi natural
2.2.1 Elements d’Interès de Conservació Prioritària (EICP)
Objectiu operatiu 4.2. Conèixer l’evolució de l’estat dels hàbitats d’interès
Objectiu operatiu 4.5. Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna invertebrada
d’interès
Objectiu operatiu 4.6. Conèixer l’evolució de l’estat de la fauna vertebrada
d’interès
2.2.2 Processos i bioindicadors
Objectiu operatiu 4.7. Conèixer l’evolució de l’estat dels processos ecològics
principals
Objectiu operatiu 4.8. Conèixer l’evolució de l’estat dels hàbitats clau
Objectiu operatiu 4.9. Conèixer l’evolució de l’estat d’organismes bioindicadors
2.3 Subprograma de factors de canvi
Objectiu operatiu 5.1. Conèixer la dinàmica del canvi climàtic.
Objectiu operatiu 5.8. Conèixer l’evolució i impactes d’aprofitament de recursos
naturals
3.2 Subprograma d’anàlisi de la informació
3.2.1 Càlcul d’índexs i indicadors
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Objectiu operatiu 8.1 Calcular indicadors i índexs de treballs del propi PESR
3.2.2 Diagnosi d’estat i tendències del parc
Objectiu operatiu 8.3 Avaluar l’estat i tendències del medi natural
3.3 Subprograma de transferència de la informació i de divulgació
Objectiu operatiu 9.1. Incorporar la síntesi de l’avaluació de l’estat del medi natural a
la memòria anual del parc
Objectiu operatiu 9.2. Editar digitalment una monografia de l’avaluació de l’estat del
medi natural al conjunt de la XPN
Objectiu operatiu 9.3. Realitzar altres tasques de divulgació
4.1 Subprograma de formació del personal propi
Objectiu operatiu 10.2 Formar al personal propi per a estudis i seguiments específics
4.2 Subprograma de mecanismes de control
Objectiu operatiu 11.5 Preparar i estandarditzar seguiments
L’aspecte més destacable de la línia de treball d’aquest conveni és que és la única que es
centra en els ambients fluvials, i ho fa d’una manera integral, contemplant l’àmbit
ecosistèmic, l’abiòtic, dels hàbitats, i el biòtic des dels diferents gremis funcionals però
també des d’espècies amenaçades, tot proporcionant-ne un conjunt d’indicadors i índexs
per als Plans de Seguiment i Recerca dels parcs participants.
14. El present conveni de col·laboració es subscriu d’acord amb el que preveu el pacte
tercer del conveni marc de col·laboració, per al seguiment, la recerca i la conservació
en l’àmbit dels espais naturals, subscrit entre la Diputació de Barcelona i la Universitat
de Barcelona, amb número de registre de convenis 1002/16.
15. El present conveni de col·laboració recull un conjunt d’actuacions representatives del
consens i la predisposició a treballar en comú en favor d’interessos compartits, i que
totes dues entitats participen conjuntament en la realització del projecte objecte del
conveni aportant personal tècnic i facilitant a l’altra part informació i documentació per a
la realització del projecte.
16. El treball resultant fruit de la col·laboració entre les dues entitats contribuirà a poder
donar un major suport als municipis pel que fa al seguiment de la qualitat biològica de
les aigües, i contribuir així en la millora de les aigües dels rius de les conques de la
província de Barcelona, amb el valor afegit de la qualitat, i amb la consecució de
finalitats d’interès públic. En concret, els resultats del present conveni contribuiran a
poder detectar quins són els efectes del canvi ambiental produïts ens els nostres rius
els darrers anys, i poder així donar solucions per a que els efectes d’aquest canvi siguin
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els mínims possibles, i poder avançar així en l’objectiu d’aconseguir una millora en la
qualitat de les aigües dels rius, de la demarcació de la província de Barcelona.
17. Per a l’acompliment dels objectius del present conveni de col·laboració i poder realitzar
les actuacions a desenvolupar objecte del conveni, es destinarà, per part de la
Diputació de Barcelona, personal propi d’aquesta corporació.
18. En conseqüència, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona comparteixen
objectius i interessos i poder així aplicar la informació resultant a la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona i a la resta de la demarcació, i per tant,
manifesten la seva voluntat de desenvolupar un marc de col·laboració conjunt.
19. 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 pública, i, tanmateix, complint la
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A l’’Annex – Pla de
Treball, any 2019” es detalla el conjunt d’accions i la valoració de les aportacions fetes
per les dues entitats implicades.
20. La minuta d’aquest 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.
21. 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, les dues 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
Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, per tal de desenvolupar les accions
vinculades al “Seguiment del canvi ambiental de la xarxa fluvial de la província de
Barcelona”.
Segon. Compromisos dels ens sotasignants
Per part de la Diputació de Barcelona:
-

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona es compromet a
posar a disposició del FEHM (Universitat de Barcelona) l’equip humà i el material tècnic
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de la seva propietat, necessari per a la presa de dades en els termes que s’acordin i en
l’àmbit de la XPN.
-

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 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 setè del present conveni.

-

La Diputació de Barcelona es compromet a constituir una Comissió de Coordinació i
Seguiment, d’acord amb el pacte sisè del present conveni.

Per part de la Universitat de Barcelona:
-

La Universitat de Barcelona es compromet a donar suport en totes aquelles tasques
objecte del conveni, especialment en els àmbits de recerca bàsica, seguiment i avaluació
de l’estat de la xarxa fluvial, la capacitació del personal de la XPN encarregada de recollir
informació al camp, en el tractament de les dades, en l’elaboració d’índexs i d’indicadors,
en la producció de materials de síntesi i en l’elaboració d’una Memòria Anual on es
recullin de forma sintètica les tasques realitzades i els resultats obtinguts.

-

La Universitat de Barcelona 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 Universitat de Barcelona 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 setè del present conveni.

-

La Universitat de Barcelona es compromet a constituir una Comissió de Coordinació i
Seguiment, d’acord amb el pacte sisè del present conveni.

Compromisos conjunts:
-

Les tasques a desenvolupar seran determinades anualment mitjançant un pla anual de
treball que haurà de ser definit i proposat per la Comissió de Coordinació i Seguiment,
que estarà formada per representants de l’equip tècnic de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals i l’equip tècnic del FEHM (Universitat de Barcelona). Aquest pla anual
de treball s’haurà de lliurar en el primer mes després de l’aprovació del conveni, i la resta de
les anualitats de vigència 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. El 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
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desenvolupament. En aquest pla anual de treball s’explicitarà quina és la quantitat a aportar
per cadascuna de les entitats.
-

Ambdues entitats vetllaran per garantir que s’acompleixin les mesures de bioseguretat
per evitar la propagació d’organismes i malalties en un medi tan sensible com és el
fluvial, que acordi anualment la Comissió de Coordinació i Seguiment en base als darrers
coneixements científics i tècnics, en el treball de camp realitzat al medi fluvial, tant per
personal propi com per personal extern vinculat als programes d’estudi i educació. Cal
parar especial esment en les accions de divulgació, educació i formació, destinades a
voluntariat, escolars, investigadors ciutadans,... per a que fomentin la participació en
l’estudi i descoberta del medi d’una manera adequada, i no siguin un vector més de
dispersió de bioinvasions i malalties emergents amb greus efectes sobre la biodiversitat i
l’equilibri ecològic del medi fluvial.

-

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.

Tercer. Beneficis de les parts
Per la Diputació de Barcelona:
-

Adquisició de coneixement inèdit sobre la dinàmica del canvi ambiental global i el canvi
climàtic en concret, mitjançant el seguiment de grups d’organismes bioindicadors, que
permetin conèixer els efectes i proveir de criteris amb aplicació directa en la conservació i
gestió dels espais naturals (objectius operatius 1.8 i 10.9 del Pla Estratègic de
Seguiment i Recerca de la XPN –PESR-).

-

Formació del personal implicat de la Diputació de Barcelona en el seguiment abiòtic i
biòtic de la qualitat dels rius, i d’espècies amenaçades i invasores com les comunitats de
peixos de riu, i suport tècnic davant els dubtes que puguin sorgir en la implementació
d’aquest seguiment (objectius operatius del PESR 10.2 i 11.5).

-

Nodrir amb índexs i indicadors rellevants en l’àmbit dels ecosistemes fluvials el futur
“Informe d’avaluació d’estat del medi natural de la XPN” (objectius operatius del PESR:
3.3, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.8 i 8.3), amb informació de síntesi sobre l’estat
fluvial les memòries anuals de gestió dels parcs (objectiu operatiu 9.1 del PESR), i amb
nous i ampliats continguts l’apartat sobre el Programa CARIMED a la web de
Conservació de la Biodiversitat de la XPN, així com donar peu a notícies susceptibles de
divulgar-se pel butlletí electrònic de la XPN i altres vies de premsa de la DIBA (objectiu
operatiu 9.3 del PESR).

-

Enriquir les bases de dades existents a la XPN i resta de la província sobre observacions
de fauna i flora i augmentar la contribució a la Infraestructura Mundial d’Informació de
Biodiversitat (GBIF) i a la plataforma Taxo&Map.

-

Suport en la divulgació de la Xarxa de Parcs Naturals i el suport als municipis de la
demarcació que dona la Diputació de Barcelona en els medis que té a l’abast la
Universitat de Barcelona.
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Per la Universitat de Barcelona:
-

Ampliar el nombre d’estacions del Programa CARIMED, millorant així el seu abast
territorial.

-

Tractament de les mostres i les dades de l’any 2018.

-

Comptar amb nous observadors de suport amb molta presència al medi natural i gran
coneixement naturalístic, com guardes i altre personal tècnic dels parcs.

-

Complement de finançament per a consolidar diverses línies de recerca del FEHM.

-

Suport en la divulgació del Programa CARIMED, el Projecte MECODISPER, i altres línies
de recerca del FEHM, en els medis de comunicació la Diputació de Barcelona (gabinet
de premsa corporatiu, butlletí de notícies de la XPN, web de Biodiversitat, Trobades
d’estudiosos dels parcs...).

Quart. Pla de treball anual
A l’’Annex – Pla de Treball, any 2019’ es detalla el conjunt d’accions i la valoració de les
aportacions fetes per les dues entitats implicades. Concretament inclou la relació de les
actuacions previstes per a l’any 2019, tot detallant la metodologia, explicitant l’entitat sobre
la qual recau principalment el seu desenvolupament, els recursos a utilitzar, i el calendari de
realització.
Seguint aquestes premisses, per les següents anualitats caldrà presentar el corresponent
Pla de treball anual durant el primer trimestre de l’any en curs prèviament validat per la
Comissió de Coordinació i Seguiment.
Cinquè. Resultats esperats
-

Consolidació del seguiment i ampliació de la xarxa de punts de mostreig del Programa
CARIMED.
Suport amb la guarderia del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac al treball de
camp del Projecte MECODISPER.
Increment de la implicació de la DIBA en xarxes de seguiment.
Creació de protocols de seguiment de peixos i hàbitats clau, i de la metodologia RiuNet.
Disposar de personal de la XPN format en el seguiment de paràmetres d’interès del medi
fluvial.
Recollida d’informació per al seguiment de tendències de l’estat de conservació i dels
impactes del canvi ambiental global sobre els ecosistemes fluvials a la demarcació de
Barcelona.
Increment del coneixement de la societat sobre el valors ecosistèmics dels cursos fluvials
i de la conscienciació ciutadana sobre la problemàtica del canvi ambiental global sobre
aquests ecosistemes.

Sisè. Comissió de Coordinació i Seguiment
Es crearà la Comissió de Coordinació i Seguiment del conveni que vetllarà pel compliment
dels pactes objecte del mateix, i per a la seva execució.
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Funcions.
La Comissió té les següents funcions:
 Fer el seguiment de les actuacions objectes del conveni.
 Emetre informe favorable per a la justificació de les despeses objecte del conveni, en la
que es verifiqui el compliment dels objectius objecte del present conveni així com
l’adequada aplicació dels fons econòmics a la seva consecució.
 Avaluar els resultats obtinguts, i proposar, definir i aprovar el pla de treball anual.
 Donar conformitat a la Memòria Anual.
 Representar institucionalment les entitats participants.
 Garantir la qualitat científica i tècnica de les accions acordades i proposar els canvis que
estimi oportuns al llarg del seu desenvolupament.
 Acordar el disseny del contingut de la divulgació, establerta en el pacte onzè del conveni.
 La proposta d’adopció de les mesures que es considerin adequades per al millor
desenvolupament i compliment dels compromisos i obligacions establerts al conveni i per
a una adequada coordinació entre les institucions participants.
 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:
-

Per part de la Diputació de Barcelona, com a mínim, un tècnic responsable del
seguiment per part de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, i un tècnic
responsable del seguiment per part de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Ambdós
seran els interlocutors per a tots els aspectes tècnics que es derivin del conveni i podrà
consultar els treballs en curs, convocar les reunions que consideri oportunes i fer les
observacions o proposar les modificacions que estimi adients.

-

Per part de la Universitat de Barcelona, com a mínim, un tècnic responsable del grup de
recerca “Freshwater Ecology, Hydrology and Management”.

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.
Setè. Import del conveni
El cost per la realització de les actuacions objecte de conveni es distribueix entre ambdues
entitats, destacant que la subscripció del present conveni comporta una reducció dels costos
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a la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, tal i com s’extreu de l’apartat 5 de l’’Annex –
Pla de Treball, any 2019” adjunt, 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. Les tasques a
desenvolupar per la Diputació de Barcelona es duran a terme per part de personal propi de
la Corporació.
Per tal d’assolir els objectius previstos en aquest conveni, la Diputació de Barcelona
transferirà, durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022, a la Universitat de Barcelona la
quantitat de DOS-CENTS CATORZE MIL EUROS (214.000,00€), quantitat distribuïda en els
quatre anys de vigència del present conveni.
Per a l’any 2019, la Diputació de Barcelona transferirà a la Universitat de Barcelona la
quantitat de QUARANTA-SIS MIL EUROS (46.000,00 €), i s’imputarà a l’aplicació
pressupostària G/50401/17230/45330, de l’any 2019. L’any 2020, la Diputació de Barcelona
transferirà a la Universitat de Barcelona la quantitat de CINQUANTA-SIS MIL EUROS
(56.000,00 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50401/17230/45330, de l’any 2020.
L’any 2021, la Diputació de Barcelona transferirà a la Universitat de Barcelona la quantitat
CINQUANTA-SIS MIL EUROS (56.000,00 €), i s’imputarà a l’aplicació pressupostària
G/50401/17230/45330, de l’any 2021. L’any 2022, la Diputació de Barcelona transferirà a la
Universitat de Barcelona la quantitat CINQUANTA-SIS MIL EUROS (56.000,00 €) i
s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/50401/17230/45330, de l’any 2022.
Vuitè. Justificació i pagament de l’import del conveni
El pagament de l’aportació de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2019, prevista al pacte
setè del present conveni, es realitzarà de la següent forma: el 100% a la presentació de la
Memòria Anual, que es lliurarà en format digital, juntament amb un certificat emès per un
funcionari públic habilitat de la Universitat de Barcelona que incorpori informació econòmica
suficient que permeti identificar les despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament
de les actuacions efectuades entre la data en que el conveni entri en vigor fins el 31 de
desembre de 2019, i prèvia presentació d’un informe emès per la Comissió de Coordinació i
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. Mentre es
mantingui l’import total de l’aportació, els imports parcials destinats a actuacions concretes
poden destinar-se, en part o totalment, a altres actuacions de les previstes en el Pla de
treball, sempre que la Comissió de Coordinació i Seguiment així ho acordi. La presentació
de 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Novè. Vigència del Conveni
El present conveni de col·laboració serà vigent des de la seva signatura i finalitzarà el 31 de
desembre de 2022.
Desè. Propietat dels treballs resultants del Conveni
La propietat objecte d’aquest Conveni serà compartida entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat de Barcelona.
Els drets d’explotació dels resultats obtinguts en aquests treballs corresponen a la Diputació
de Barcelona i a la Universitat de Barcelona, tal com disposa la Llei de propietat intel·lectual
(Real Decret 1/1996, de 12 d’abril).
Quan una de les parts signatàries vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o
totalment, per difondre’ls i/o publicar-los com a article, conferència, etc... haurà de sol·licitar
la conformitat de les altres parts per escrit. Aquestes hauran de comunicar l'autorització o
manifestar el seu desacord en un termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini
sense resposta, s'entendrà l'autorització per a la difusió dels resultats.
Onzè. Publicitat i divulgació
La divulgació en suport paper, web, audiovisual o altres, de la informació generada fruit
d’aquesta col·laboració, haurà de fer constar la participació d’ambdues institucions. Així
mateix el disseny del contingut de la divulgació necessitarà el consens i consentiment previ
de totes les parts mitjançant acord de la Comissió de Coordinació i Seguiment.
Dotzè. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades
(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es
tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els
responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni
no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu l’altra part signant del conveni no
podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter
personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la Diputació.
No obstant, en el cas que el personal vinculat a l’altra part signant del conveni tingués
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, aquesta els exigirà
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el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin
pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat objecte del conveni, fins i tot després
de finalitzar la relació establerta al present conveni, i la immediata comunicació d’aquesta
violació de seguretat a la Diputació.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals les parts signants
del conveni i la Diputació 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.
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 per part de la Universitat de
Barcelona.
Aquesta modificació de les obligacions pactades en el present conveni requerirà l’aprovació
i formalització per les dues 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 a allò que disposa l’article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.
Quinzè. Causes d’extinció del conveni:
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Per la realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el conveni.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per decisió unilateral de qualsevol de les parts, amb un mínim de 2 mesos d’avís previ
a l’altra part.
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Per denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.
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.
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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.
ANNEX AL CONVENI. PLA DE TREBALL, any 2019.
Índex
1. Fites a assolir en aquesta anualitat
2. Tasques a realitzar pels ens signants
3. Beneficis del pla de treball del 2019
4. Característiques de la Memòria anual del conveni
5. Quantificació econòmica de les aportacions de cada entitat signatària del conveni
1. Fites a assolir en aquesta anualitat
Els ens signants es plantegen assolir les següents fites mitjançant el Pla de treball per a
l’any 2019 del present conveni:
-

Consolidar el seguiment i ampliar la xarxa de punts de mostreig del Programa CARIMED.

-

Donar suport amb la guarderia del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac al
treball de camp del Projecte MECODISPER.

-

Increment de la implicació de la DIBA en xarxes de seguiment de la biodiversitat.

-

Disposar de protocols de seguiment de peixos i hàbitats clau per ells, i de la metodologia
RiuNet.

-

Formar el personal de la XPN en el seguiment de paràmetres d’interès del medi fluvial.

-

Obtenir informació de tendències de l’estat de conservació i dels impactes del canvi
ambiental global sobre els ecosistemes fluvials a la demarcació de Barcelona.

-

Incrementar el coneixement de la societat sobre el valors ecosistèmics dels cursos
fluvials i la conscienciació ciutadana sobre la problemàtica del canvi ambiental global
sobre aquests ecosistemes.

2. Tasques a realitzar pels ens signants
Les tasques previstes i l’entitat sobre la qual recau principalment el seu desenvolupament
(els acrònims fan referència a: FEHM- grup de recerca “Freshwater Ecology, Hydrology and
Management”; CPNC- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola; CSLI- Consorci
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del Parc de la Serralada Litoral; LABMA- Laboratori de Medi Ambient de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient; OTEPA- Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la
Gerència de Serveis de Medi Ambient; SDC- Secció de Divulgació i Comunicació de la
Gerència de Serveis de Parcs Naturals; USI- Unitat de Suport a la Informació de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals; OTPN- Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals; OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la
Gerència de Serveis d’Espais Naturals) es detallen a continuació, agrupades en 7 grans
línies de treball.
A. Accions de recerca bàsica en ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
a) Projecte MECODISPER (centrat en metacomunitats fluvials al PN Sant Llorenç del Munt i
l'Obac (SLL)). Desenvolupament: FEHM, OTPN.
b) Treball de camp pel paper de les basses fluvials en la connectivitat i conservació de les
comunitats íctiques a SLL. Desenvolupament: FEHM, OTPN.
c) Millora de la resolució taxonòmica de la col·lecció entomològica de referència (mostres
anteriors a 2012). Desenvolupament: FEHM.
d) Publicació d'articles científics en revistes indexades internacionals amb dades del
programa CARIMED. Desenvolupament: FEHM.
e) Control dels efectes directes del Canvi Climàtic sobre els ecosistemes aquàtics de la
XPN. Proposta de control població Baetis alpinus a les capçaleres del Montseny.
Desenvolupament: FEHM.
f) Anàlisis dades amfíbis per millorar la seva conservació a SLL en el marc del
MECODISPER. Desenvolupament: FEHM, OTPN.
B. Accions de seguiment de la xarxa fluvial de la província de Barcelona
a) 46 mostres de referència (23 estiu i 23 primavera) de la Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona (projecte CARIMED). Desenvolupament: FEHM, CSLI, CPNC.
b) 10 mostres de referència i fora de la XPN per completar el pla de seguiment de l'ACA
2019 i la col·lecció entomològica (projecte CARIMED). Desenvolupament: FEHM.
c) Anàlisis fisicoquímiques de les mostres CARIMED pel Laboratori de la Gerència de Medi
Ambient DIBA. Desenvolupament: LABMA.
d) Anàlisi del Carboni Orgànic Total de les mostres CARIMED pel serveis Cientifico-tècnics
de la UB. Desenvolupament: FEHM.
e) Treball de camp dels usuaris de la plataforma RiuNet
f) Treball de camp de guardes per al seguiment de qualitat fluvial amb metodologia RiuNet
(prova pilot SLL). Desenvolupament: OTPN.
C. Accions de gestió i manteniment d’informació
a) Manteniment de la base de dades del projecte CARIMED. Desenvolupament: FEHM.
b) Manteniment i ampliació de la col·lecció entomològica de referència. Desen-volupament:
FEHM.
c) Incorporació de les dades generades en el marc del conveni a la plataforma GBIF i
Taxo&Map. Desenvolupament: FEHM.
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D. Avaluació de l'estat dels ecosistemes fluvials de la província de Barcelona
a) Tractament de les mostres i dades 2018. Obtenció d'indicadors i índexs.
Desenvolupament: FEHM.
b) Tractament de les mostres i dades 2019. Obtenció d'indicadors i índexs.
Desenvolupament: FEHM.
c) Tractament i incorporació de dades de ACA 2018-2019 a l'informe CARIMED.
Desenvolupament: FEHM.
d) Validació, estandardització, tractament i incorporació de dades d'estat ecològic recollit
per voluntariat (Proj.Rius+RiuNet) a l'informe CARIMED. Desenvolupament: FEHM.
E. Accions de Formació
a) Disseny de protocols i formació per a tècnics i guardes de la XPN del seguiment de
basses i peixos (MECODSIPER) i de la metodologia RiuNet (Prova pilot a SLL per
desplegar a la resta de la XPN en futures anualitats). Desenvolupament: FEHM, OTPN,
OTPAT.
b) Formació per treball de camp de guardes per el seguiment del paper de les basses
fluvials i seguiment de qualitat fluvial amb metodologia RiuNet (prova pilot SLL).
Desenvolupament: FEHM, OTPN.
c) Formació universitària a nous científics (Grau, Máster, Postgrau...). Desenvolupament:
FEHM.
d) Activitats d'educació ambiental en sistemes aquàtics continentals (Programa Va d'aigua,
Gerència Medi Ambient). Desenvolupament: OTEPA.
e) Formació a grups locals, escolars... Plataforma RiuNet. Desenvolupament: FEHM.
f) Sèrie de 4 jornades o tallers participatius. Desenvolupament: FEHM, OTEPA, OTPAT.
F. Accions de Divulgació
a) Notícies CARIMED. Desenvolupament: FEHM, USI, OTPAT.
b) Web CARIMED (actualització annual, manteniment, hosting i domini). Desenvolupament:
FEHM.
c) Ampliació i millora de l'apartat del Programa CARIMED a la Web de Conservació de la
Biodiversitat de la XPN. Desenvolupament: FEHM, USI, OTPAT.
d) Notícies MECODISPER, plataforma RiuNet i altres línies de treball derivades.
Desenvolupament: FEHM, USI, OTPAT.
e) Divulgació de les diferents línies de treball del conveni en congressos i altres trobades
científiques. Desenvolupament: FEHM.
f) Divulgació de les diferents línies de treball a les Trobades d'Estudiosos quadriennals
d'espais de la XPN. Desenvolupament: FEHM, SDC.
G. Planificació i recull de les tasques i resultats
a) Treballs de la Comissió de Coordinació i Seguiment del conveni. Desenvolupament:
FEHM, OTPN, OTPAT.
b) Tasques de coordinació amb els serveis tècnics de la XPN. Desenvolupament: FEHM,
OTPN, OTPAT.
c) Planificació i coordinació de la difusió. Desenvolupament: FEHM, USI, OTPAT.
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d) Tasques de coordinació amb la Gerència de Medi Ambient. Desenvolupament: OTEPA,
LABMA, OTPN, OTPAT.
e) Proposta millora poblacions íctiques (treballs previs a la reintroducció del Barb a la Vall
d'Horta). Desenvolupament: FEHM, OTPAT, OTPAT.
f) Elaboració de la memòria anual. Desenvolupament: FEHM.
3. Beneficis del pla de treball del 2019
Les tasques previstes en aquest pla de treball aportaran els beneficis detallats seguidament,
dels exposats al pacte tercer del conveni.
Per la Diputació de Barcelona:
-

Adquisició de coneixement inèdit sobre la dinàmica del canvi ambiental global i el canvi
climàtic en concret, mitjançant el seguiment de grups d’organismes bioindicadors, que
permetin conèixer els efectes i proveir de criteris amb aplicació directa en la conservació i
gestió dels espais naturals (objectius operatius 1.8 i 10.9 del Pla Estratègic de Seguiment
i Recerca de la XPN –PESR-).

-

Formació del personal implicat de la Diputació de Barcelona en el seguiment abiòtic i
biòtic de la qualitat dels rius, i d’espècies amenaçades i invasores com les comunitats de
peixos de riu, i suport tècnic davant els dubtes que puguin sorgir en la implementació
d’aquest seguiment (objectius operatius del PESR 10.2 i 11.5).

-

Nodrir amb índexs i indicadors rellevants en l’àmbit dels ecosistemes fluvials el futur
“Informe d’avaluació d’estat del medi natural de la XPN” (objectius operatius del PESR:
3.3, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.8 i 8.3), amb informació de síntesi sobre l’estat
fluvial les memòries anuals de gestió dels parcs (objectiu operatiu 9.1 del PESR), i amb
nous i ampliats continguts l’apartat sobre el Programa CARIMED a la web de
Conservació de la Biodiversitat de la XPN, així com donar peu a notícies susceptibles de
divulgar-se pel butlletí electrònic de la XPN i altres vies de premsa de la DIBA (objectiu
operatiu 9.3 del PESR).

-

Enriquir les bases de dades existents a la XPN i resta de la província sobre observacions
de fauna i flora i augmentar la contribució a la Infraestructura Mundial d’Informació de
Biodiversitat (GBIF) i a la plataforma Taxo&Map.

-

Suport en la divulgació de la Xarxa de Parcs Naturals i el suport als municipis de la
demarcació que dona la Diputació de Barcelona en els medis que té a l’abast la
Universitat de Barcelona.

Per la Universitat de Barcelona:
-

Ampliar el nombre d’estacions del Programa CARIMED, millorant així el seu abast
territorial.

-

Tractament de les mostres i les dades de l’any 2018.
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-

Comptar amb nous observadors de suport amb molta presència al medi natural i gran
coneixement naturalístic, com guardes i altre personal tècnic dels parcs.

-

Complement de finançament per a consolidar diverses línies de recerca del FEHM.

-

Suport en la divulgació del Programa CARIMED, el Projecte MECODISPER, i altres línies
de recerca del FEHM, en els medis de comunicació la Diputació de Barcelona (gabinet
de premsa corporatiu, butlletí de notícies de la XPN, web de Biodiversitat, Trobades
d’estudiosos dels parcs...).

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 pública, i, tanmateix, complint la legislació d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. A l’’Annex – Pla de Treball, any 2019” es detalla el conjunt d’accions
i la valoració de les aportacions fetes per les dues entitats implicades.
En aquest sentit, tal i com s’extreu de l’apartat 5 del present Annex, 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.
4. Característiques de la Memòria Anual del conveni
Com a resultat dels treballs d’aquest període, el FEHM elaborarà la Memòria anual del
conveni, que haurà de ser validada per la Comissió de Coordinació i Seguiment, de manera
que la versió definitiva pugui enllestir-se per a finalitzar el conveni prèviament al 31 de
desembre de l’any en curs, que és el límit per la vigència de cada anualitat del conveni.
En ella es relatarà el conjunt de les tasques realitzades en base al Pla de treball anual, s’hi
adjuntarà la descripció dels protocols emprats a camp i s’aportarà informació sobre les
activitats realitzades. Així mateix, es farà una primera proposta de les directrius de treball en
base a l’avaluació dels resultats obtinguts l’any en curs i la valoració de les properes accions
per a l’anualitat següent del conveni que són necessàries per tal d’assolir en el conjunt del
període 2019-2022 els beneficis i resultats previstos en els pactes tercer i cinquè del present
conveni.
5. Quantificació econòmica de les aportacions de cada entitat signatària del conveni
A continuació es recull la quantificació econòmica de les aportacions de les dues entitats
participants en el present conveni. La codificació amb lletres fa referència a les accions
detallades a l’apartat 2 de l’Annex.
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni i annex al
conveni”.

Segon. Autoritzar i disposar una despesa de DOS-CENTS CATORZE MIL EUROS
(214.000,00 €) a favor de la Universitat de Barcelona, amb CIF Q0818001J, per tal de
col·laborar en les despeses que es generin en el compliment dels objectius proposats
en el conveni. Dels DOS-CENTS CATORZE MIL EUROS totals, QUARANTA-SIS MIL
EUROS (46.000,00 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2019:
G/50401/17230/45330, CINQUANTA-SIS MIL EUROS (56.000,00 €), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària de l’any 2020: G/50401/17230/45330, condicionada a
l’existència de crèdit hàbil i suficient, CINQUANTA-SIS MIL EUROS (56.000,00 €),
amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2021: G/50401/17230/45330,
condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i els CINQUANTA-SIS MIL
EUROS (56.000,00 €) restants, amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022:
G/50401/17230/45330, 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 a la Universitat de Barcelona es
realitzarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte vuitè del present conveni. Per tal
de justificar les despeses davant de la Diputació de Barcelona, la Universitat de
Barcelona haurà de justificar d’acord amb el mateix pacte vuitè del present conveni.
Cinquè. Notificar a la Universitat de Barcelona, el present acte administratiu, pel seu
coneixement i als efectes escaients.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
Gerència de Serveis de Turisme
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs material “Execució projectes senyalització
turística inclosos en la xarxa mobilitat demarcació de Barcelona”, sotmès a
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011409).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local en funcions, 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 al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris
preestablerts, i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la
valoració obtinguda.

3.

Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Execució projectes de senyalització
turística inclosos en la xarxa mobilitat demarcació de Barcelona”, d’acord amb el
capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de
concurrència competitiva.

4.

Atès que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va presentar amb posterioritat a la
sol·licitud, i abans de la resolució, sol·licitud de desistiment, es va procedir a
declarar el desistiment per decret 4056/2019.

5.

Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació
en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser estimada, desestimada
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
- En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor
població, atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència
amb caràcter preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del
Catàleg 2019, en concordança amb la legislació de règim local.

6.

Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb l’establert
en l’article 21 del règim.
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7.

Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord sisè 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.

8.

D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestor poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials
vinculades a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat
objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan
s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin
els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar
les sol·licituds incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de
puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de
presentació, si depèn del compliment de requisits preestablerts.

9.

En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.

10. El suport es prestarà mitjançant la contractació externa, per no comptar amb els
mitjans materials adequats per a la seva realització.
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, 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.- RESOLDRE el procediment de concessió del recurs material “Execució
projectes de senyalització turística inclosos en xarxa mobilitat demarcació Barcelona”,
consistent en provisió de béns, equips i subministraments, i en conseqüència, aprovar
les concessions, declarar la inclusió de sol·licituds en llista d’espera com a sol·licituds
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susceptibles de ser estimades i aprovar les desestimacions de sol·licituds que
s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts que es relacionen en l’annex 1 que forma
part del present dictamen.
Tercer. ESTABLIR que, atès que el suport s’ha de prestar mitjançant contractació
externa, la quantia definitiva de cada ajut vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva
liquidació.
Quart. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Cinquè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de béns”, degudament emplenat, com a màxim en el termini d’un mes,
comptat a partir de la data de recepció del lliurament definitiu. Transcorregut
aquest termini sense haver presentat el document esmentat, el treball s’ha
d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Sisè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a l’annex 2 que forma part del
present dictamen, presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2019, compleixen amb totes les condicions administratives i tècniques
establertes, però no poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i
mitjans disponibles, i, en conseqüència, aprovar la seva inclusió en llista d’espera com
a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
Setè. DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de
renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació.
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Vuitè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds que s’inclouen en
l’annex 3, que forma part del present dictamen.
Novè. DECLARAR el desistiment de les sol·licituds d’acord amb l’annex 4 que forma
part del present dictamen, i procedir, en conseqüència, al seu arxiu.
Desè. RATIFICAR el decret número 4056/2019.
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en la seu electrònica de la Diputació, i comunicar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.
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23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes singulars de
senyalització turística”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011410).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local en funcions, 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 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 el recurs inclòs en el Catàleg “Redacció de projectes singulars de
senyalització turística”, d’acord amb el capítol 10 del règim regulador, s’ha de
concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració.
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació
en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser estimada, desestimada
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
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- En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor
població, atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència
amb caràcter preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del
Catàleg 2019, en concordança amb la legislació de règim local.
5. Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb l’establert en
l’article 21 del règim.
6. Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord sisè del present dictamen compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no poden
ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.
7. D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestor poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials vinculades
a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint amb totes
les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat objecte d’ajut, en
haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan s’alliberin recursos
suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin els existents o es
disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar les sol·licituds
incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de puntuació, si la
concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de presentació, si
depèn del compliment de requisits preestablerts.
8. En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
9. El suport es prestarà mitjançant la contractació externa, per no comptar amb els
mitjans materials adequats per a la seva realització.
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, 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.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. RESOLDRE el procediment de concessió de recursos tècnics per a la
“Redacció de projectes singulars de senyalització turística”, consistent en redacció de
plans, projectes i informes, i en conseqüència, aprovar les concessions, declarar la
inclusió de sol·licituds en llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser
estimades i aprovar les desestimacions de sol·licituds que s’indiquen en els acords
següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts que es relacionen en l’annex 1 que forma
part del present dictamen.
Tercer. ESTABLIR que, atès que el suport s’ha de prestar mitjançant contractació
externa, la quantia definitiva de cada ajut vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva
liquidació.
Quart. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Cinquè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Sisè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a l’annex 2 que forma part del
present dictamen, presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
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de l’any 2019, compleixen amb totes les condicions administratives i tècniques
establertes, però no poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i
mitjans disponibles, i, en conseqüència, aprovar la seva inclusió en llista d’espera com
a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
Setè. DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de
renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació.
Vuitè. DESESTIMAR per incompliment de requisits les sol·licituds que s’inclouen en
l’annex 3, que forma part del present dictamen.
Novè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en la seu electrònica de la Diputació, i comunicar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Desè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els mateixos
efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes integrants
d’un procediment de concurrència competitiva.”
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24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió turística”,
sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011411).- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local en funcions, 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 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 el recurs inclòs en el Catàleg “Planificació i gestió turística”, d’acord amb el
capítol 10 del règim regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de
concurrència competitiva.
4. Atès que l’ajuntament de La Pobla de Lillet va duplicar la seva sol·licitud (números
de registre al PMT 1940013354 i 1940017386), i d’acord amb l’art 17.a del Règim
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals, quan es dupliquin sol·licituds, la
posterior preval sobre l’anterior, llevat que l’ens indiqui el contrari, es va procedir a
desestimar, per duplicitat, la primera sol·licitud en decret número 4295/2019.
5. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració
- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
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- 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.
- En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor
població, atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència
amb caràcter preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del
Catàleg 2019, en concordança amb la legislació de règim local.
6.

Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb l’establert
en l’article 21 del règim.

7.

Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord setè del present dictamen compleixen amb
totes les condicions administratives i tècniques establertes; no obstant, no poden
ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles.

8.

D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestors poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials
vinculades a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat
objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan
s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin
els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar
les sol·licituds incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de
puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de
presentació, si depèn del compliment de requisits preestablerts.

9.

En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.

10. El suport es prestarà mitjançant contractació externa, per no comptar amb els
mitjans materials adequats per a la seva realització.
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, per decret núm. 11043/18, de 26 d’octubre, publicat al
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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.- RESOLDRE el procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i
gestió turística” consistent en la redacció de plans, projectes i informes i, en
conseqüència, aprovar les concessions, declarar la inclusió de sol·licituds en llista
d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades i aprovar les desestimacions
de sol·licituds que s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts que es relacionen en l’annex 1 que forma
part del present dictamen.
Tercer. ESTABLIR que, atès que el suport s’ha de prestar mitjançant contractació
externa, la quantia definitiva de cada ajut vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva
liquidació.
Quart.- ESTABLIR que, 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.
Cinquè. DISPOSAR el següent règim de l’actuació:
1. La vigència de l’actuació es vincula al termini d’execució i lliurament del treball
objecte de suport.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari.
3. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
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5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Sisè.- ESTABLIR les següents condicions de cofinançament de l’actuació:
1. L’ens beneficiari aportarà l’import corresponent al cofinançament de l’actuació,
que es correspon al percentatge de l’import previst de l’adjudicació de la
contractació, segons figura, a nivell estimatiu, a l’annex 1.
2. Abans que la Diputació de Barcelona procedeixi a la contractació basada en la
present concessió, l’ens ha d’acreditar davant de la Diputació l’adopció d’un
acord per finançar la seva part del cost del projecte, mitjançant la tramitació
electrònica del document normalitzat.
L’ens, un cop se li hagi lliurat el treball objecte del recurs, es compromet a
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general, en el termini
de dos mesos, a comptar des de la data de recepció del lliurament definitiu,
l’import del cofinançament d’acord amb el percentatge que figura a l’annex 1 i
que correspon al percentatge de finançament assumit.
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 l’annex 1 del present dictamen.
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”.
Setè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a l’annex 2 que forma part del
present dictamen, presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2019, compleixen amb totes les condicions administratives i tècniques
establertes, però no poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i
mitjans disponibles, i, en conseqüència, aprovar la seva inclusió en llista d’espera com
a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
Vuitè.- DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de
renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació.
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Novè.- DESESTIMAR per incompliment dels requisits la sol·licitud que s’inclou en
l’annex 3, que forma part del present dictamen
Desè.- RATIFICAR el decret número 4295/2019.
Onzè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en la seu electrònica de la Diputació, i comunicar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Dotzè. DECLARAR que, d’acord amb el que estableix l’article 5.6 del règim del
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de la resolució substitueix la notificació i produeix els
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.”
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25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el
procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes de
senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, sotmès a concurrència
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019
(exp. núm. 2019/0011511).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
en funcions, 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 Locals
2016-2019”, el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el seu règim i
la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18).
2. D’acord amb l’establert en l’article 5.5.b), es concedeixen pel procediment de
concurrència competitiva els recursos tècnics i els recursos materials amb termini
de sol·licitud fins al 7 de febrer de 2019 i fins l’1 d’abril de 2019, sempre que la
concessió depengui de la valoració de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts,
i de la comparació i prelació d’aquestes sol·licituds en funció de la valoració
obtinguda.
3. Vist que el recurs inclòs en el Catàleg “Redacció de projectes de senyalització
turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, d’acord amb el capítol 10 del règim
regulador, s’ha de concedir mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
4. Atès que, després d’haver-se valorat per part del servei gestor la totalitat de les
sol·licituds presentades i abans de la reunió de l’òrgan col·legiat, es van resoldre
per decret de presidència delegada d’àrea alguns recursos els quals estan
incorporats en la proposta de l’òrgan col·legiat i que s’inclouen en el present
dictamen.
5. Valorades les sol·licituds presentades, aquest centre gestor ha elaborat l’informe
d’instrucció, que conté l’explicació de la forma objectiva de com s’han ponderat els
criteris de valoració i d’aquells aspectes rellevants relatius a la mateixa instrucció, i
específicament:
- Es fa constar que s’han valorat exclusivament les sol·licituds que s’adeqüen a
l’objecte i l’objectiu del recurs catalogat, que s'han aplicat íntegrament i
exclusivament els criteris de valoració preestablerts per a cada recurs i que els
criteris que es relacionen i la seva puntuació coincideixen amb els del Catàleg.
- S'explica de manera clara i suficient com s'han aplicat els criteris de valoració
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- S’ha fet constar la puntuació obtinguda per la sol·licitud en els informes
d’instrucció i, en el cas de sol·licituds desestimades per incompliment dels
requisits, el requisit incomplert.
- S’ha procedit a classificar cada sol·licitud enregistrada en el sistema d’informació
en un dels estats següents: estimada, susceptible de ser estimada, desestimada
per menor valoració, desestimada per incompliment dels requisits i desistida.
- En cas d’igualtat de puntuació es desempata a favor del municipi amb menor
població, atès a la consideració especial vers els petits municipis que estableix el
Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i a l’assistència
amb caràcter preferent vers els petits municipis que també estableix el règim del
Catàleg 2019, en concordança amb la legislació de règim local.
6.

Als efectes d'examinar i de validar l’esmentat informe, s’ha constituït l’òrgan
col·legiat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb l’establert
en l’article 21 del règim.

7.

Les sol·licituds que s’indiquen a l’acord sisè 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.

8.

D’acord amb l’article 19 del règim del Catàleg, els centres gestors poden
confeccionar una llista amb les sol·licituds de recursos tècnics i materials
vinculades a serveis públics essencials o d’especial rellevància local que, complint
amb totes les condicions administratives i tècniques establertes, no han estat
objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i mitjans disponibles. Quan
s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de renúncies, se suplementin
els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests s’han de destinar a estimar
les sol·licituds incloses en l’esmentada llista, seguint rigorosament l’ordre de
puntuació, si la concessió depèn de l’aplicació de criteris de valoració, o l’ordre de
presentació, si depèn del compliment de requisits preestablerts.

9.

En base a l’anterior, per a les sol·licituds referides, cal procedir a aprovar la seva
inclusió en la llista d’espera com a sol·licituds susceptibles de ser estimades.

10. Part del suport es prestarà amb mitjans personals i materials del centre gestor, i
dos suports es prestarà mitjançant la contractació externa per no comptar amb els
mitjans materials adequats per a la seva realització.
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.
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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, 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. RESOLDRE el procediment de concessió de recursos tècnics per a la
“Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”,
consistent en redacció de plans, projectes i informes, i en conseqüència, aprovar les
concessions, declarar la inclusió de sol·licituds en llista d’espera com a sol·licituds
susceptibles de ser estimades i aprovar les desestimacions de sol·licituds que
s’indiquen en els acords següents.
Segon. APROVAR la concessió dels ajuts que es relacionen en l’annex 1 que forma
part del present dictamen.
Tercer. ESTABLIR que, atès que el suport s’ha de prestar mitjançant contractació
externa, la quantia definitiva de cada ajut vindrà determinada per l’import de
l’adjudicació de la contractació que hi té associada i, en tot cas, per l’import de la seva
liquidació.
Quart. ESTABLIR que el recurs s’ha d’entendre acceptat per l’ens destinatari si en el
termini d’un mes, comptat a partir de la recepció de la notificació, l’ens no manifesta
expressament la renúncia. L’acceptació comporta la conformitat amb tots els termes
de la concessió i les condicions de la seva execució.
Cinquè. 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, i en el cas de fer-ho amb mitjans personals i materials del
centre gestor, no més tard del 30 de març de 2020.
2. La Diputació lliurarà el treball amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres
mesos següents a la seva entrega a la Diputació per part de l’adjudicatari, en el
cas de la contractació externa, i en el cas de fer-lo amb mitjans personals i
materials del centre gestor, no més tard del 30 de març de 2020.
3. A partir del lliurament, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4. L’ens destinatari ha de tramitar electrònicament el document normalitzat
“Recepció de plans, projectes i informes”, degudament emplenat, com a màxim
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en el termini d’un mes, comptat a partir de la data de recepció del lliurament
definitiu. Transcorregut aquest termini sense haver presentat el document
esmentat, el treball s’ha d’entendre recepcionat tàcitament.
5. Cas que es produeixi la paralització de l’actuació objecte del recurs, per causa
imputable a l’ens destinatari, la Diputació de Barcelona ha de requerir-lo per tal
que procedeixi a la realització de les activitats necessàries per reprendre la
tramitació, advertint-lo que, de no fer-ho, en el termini de quinze dies comptats
des del dia següent a la notificació, es procedirà a la revocació del recurs.
Sisè. DECLARAR que les sol·licituds que es relacionen a l’annex 2 que forma part del
present dictamen, presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals
de l’any 2019, compleixen amb totes les condicions administratives i tècniques
establertes, però no poden ser objecte d’ajut, en haver-se esgotat els recursos i
mitjans disponibles, i, en conseqüència, aprovar la seva inclusió en llista d’espera com
a sol·licituds susceptibles de ser estimades.
Setè. DECLARAR que, cas que s’alliberin recursos suficients com a conseqüència de
renúncies, se suplementin els existents o es disposi de mitjans suficients, aquests
s’han de destinar a estimar les sol·licituds incloses en la llista esmentada a l’acord
anterior, seguint rigorosament l’ordre de puntuació.
Vuitè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds que s’inclouen en
l’annex 3, que forma part del present dictamen.
Novè.
RATIFICAR els decrets números 5865/2019, 5876/2019, 5877/2019,
5901/2019, 6210/2019, 6211/2019, 6212/2019, 6213/2019, 6214/2019, 6215/2019,
6216/2019, 6218/2019, 6219/2019, 6252/2019, 6344/2019 i 6611/2019 pel que fa a la
concessió de recursos, i els decrets número 6604/2019, 6605/2019, 6608/2019,
6609/2019, 6612/2019 i 6812/2019 per que fa a la inclusió en llista d’espera com a
sol·licituds susceptibles de ser estimades.
Desè. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
a la seu electrònica de la Diputació, i comunicar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Onzè. 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.”
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26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar com
a únic projecte singular per l’any 2019 el projecte “Maresme Film Commission”,
inclòs a l’aportació corresponent a l’any 2019, del Contracte Programa entre la
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme
(exp. núm. 2016/0006944).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
en funcions, 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:
“
1. Per acord de la Junta de Govern de data 14 de març de 2019 (Registre acords
núm. 105/19) es va fixar l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 17 de
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31 de desembre de 2019.
2. L’acord tercer, entre d’altres, estableix l’assignació dels recursos per a l’any 2019.
L’import global està desglossat en diferents conceptes i imports. En aquest mateix
acord es va fixar que els projectes singulars que rebrien suport específic serien la
“Maresme Film Commission” 15.000 € i “Plataforma web d’instal·lacions esportives
del Maresme” 10.000 €.
3. El Consorci de Promoció turística Costa del Maresme ha sol·licitat un canvi de destí
d’un dels projectes singulars, concretament el de “Plataforma web d’instal·lacions
esportives del Maresme” per destinar-lo al “Maresme Film Commission”.
4. Vist que la Gerència de Serveis de Turisme considera raonada la petició, i per tant,
procedeix a acceptar com a únic projecte singular “Maresme Film Commission” que
rebrà un suport específic de 25.000 €.
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, 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR com a únic projecte singular per a l’any 2019 el projecte de
“Maresme Film Commission” que rebrà un suport específic de 25.000 €, inclosos a
l’aportació corresponent a l’any 2019, per fer front a les obligacions que deriven del
Contracte Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de
Barcelona i Consorci de Promoció turística Costa del Maresme, de vigència fins el 31
de desembre de 2019.
Segon. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme.”
Gerència de Serveis de Comerç
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions,
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de
finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de
serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2019, per un import total de
149.996,22 € (exp. núm. 2019/0002657).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel vicepresident quart i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local en funcions, aprova, per unanimitat dels membres en funcions
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 en el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS), així com en els 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 14 de març de
2019, va aprovar la convocatòria, que incorporava les bases específiques, per a
l’atorgament de subvencions (núm. 2019/0743), mitjançant el procediment de
concurrència competitiva de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de
finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que
millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i
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de serveis per a l’exercici 2018, per un import màxim de cent cinquanta mil
(150.000,00) EUR.
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 de la LGS i a l’article 19.2
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015),
es va publicar en data 26 de juliol de 2018 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació 409520.
Vista la clàusula 12 de l’esmentada convocatòria, que estableix que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança.
Vista la proposta formulada per l’òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta de data 30 de maig de 2019.
Vist l’informe emès per la cap del Servei de Comerç Urbà en data 28 de maig de 2019
en què valora les sol·licituds presentades, la motivació del qual consta a l’expedient.
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 de la 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.
Atès que la present proposta es justifica en la resolució de la convocatòria de
subvencions per finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial i
de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2019, amb unes determinacions i un
calendari aprovat per acord de Junta de Govern (AJG 102/19), 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 Gerència de Serveis de Comerç i, en conseqüència, per
a l’interès públic.
Vist el punt 3.3.b) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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aprovada pel decret de la Presidència núm. 7048/18, de 9 de juliol de 2018, i publicat
al BOPB d’11 de juliol de 2018.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions (núm. 2019/0743), mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, de la Gerència de Serveis de Comerç, amb l’objecte de finançar activitats
de les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis per
a l’exercici 2019, d’acord amb l’acta de la reunió, de data 30 de maig de 2019, de
l’òrgan col·legiat responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de
dites subvencions, que proposa i valida l’informe d’instrucció i les dues esmenes
realitzades a aquest. I tot això, per a la concessió de subvencions als següents
beneficiaris i pels imports i activitats que s’hi relacionen:
Annex 1. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

Agrupació de Serveis i
G58991167 Comerciants
de
La
Garriga
Associació
de
comerciants
i
G62424346
professionals comerç de
Ca N'Anglada
G66222324 Vic Comerç
Assoc
Comerciants,
Professionals i Empreses
G60879954
de serveis de Granollers
Centre
Associació de Comerços
G60339538
i Serveis de Masquefa
Associació
G60830460
TerrassaCentre
Associació de Comerç
G65792749
Badacentre
Unió
de
Botiguers
G58518119
d'Igualada
Associació
de
G65252686 Comerciants i Serveis de
Calldetenes

Nom Actuació

Puntuació

Nova
imatge
corporativa de l’entitat –
SOM La Garriga
Subvenció
per
al
projecte
de
dinamització Fira de
l’Oliva
Vic edició limitada

Import
Subvenció

82

1.640,00

80

1.800,00

78

4.368,00

Campanya de Nadal

76

5.060,84

Guia comercial

76

380,00

Menges de Terrassa

76

6.688,00

74

4.440,00

70

5.600,00

68

680,00

Badalona shops open
night
La gran Festa del Vi /
Igualada slow shopping
Campanya “Nadal
Calldetenes”

a
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Annex 1. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

Associació
de
G62774526 Comerciants
Eix
Terrassa Nord
Unió de botiguers de
G62439849
Mataró
Unió de Botiguers i
G59816298
comercials de Montmeló
Unió
de
Botiguers,
Comerciants
i
G61634341
Professionals de Llinars
del Vallès
Agrupació
de
G60637774
Comerciants de Torelló
Unió de Botiguers i
G58717919
Comerciants de Berga
(UBIC)
G64583834
Vilassar Comerç
Manlleu Associació de
G61992525
Comerciants
Unió de Botiguers i
G61565537
Comerciants de
Palautordera
Agrupació de
G62419957
comerciants de la Palma
G58778986

Unió de Botiguers de
Cardona

G62255070

Associació Tot Comerç

G59415489 Unió de Botiguers d'Artés
G60976529
G64192552
G58480724
G64678576
G63116263

Associació de
comerciants de
Castellbisbal
Associació de
Comerciants El Foix
Comerç del Foix
Agrupació del Comerç i
la Indústria de Santa
Coloma de Gramenet
Grup de Comerciants
Codinenc
Agrupació de Botiguers i
Comerciants de Moià
(ABIC Moià)

Nom Actuació

Puntuació

Import
Subvenció

Campanya de Nadal

68

4.080,00

Bridal Market Mataró

67

10.720,00

Revista calendari

67

2.211,00

Botigues al carrer

66

660,00

66

1.980,00

Incentivem el nostre
comerç
Campanya de promoció
comercial i turística
estiu 2019
Comunica 2019

65

3.900,00

65

5.200,00

Shop in shop

63

2.835,00

Fidelització de clients

62

1.426,00

Slow shooping

61

1.525,00

60

2.220,00

60

3.960,00

58

1.740,00

58

1.740,00

Anem Endavant (Ecommerce)

58

1.595,00

Al Nadal, connecta’t!

57

8.774,58

Sumer Sunset

56

1.680,00

Joves i comerç

55

1.485,00

Programa de
sensibilització dels
residents
Vilanova shopping day
(VSD) 2019
Campanya de Nadal
del Comerç d’Artés
Donem visibilitat a
l’associació de
comerciants
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Annex 1. Subvencions Concedides
CIF

Nom Entitat

Nom Actuació

Puntuació

V63475545

Sabadell Comerç Centre

55

G66088287

Argentona es mou

La Festa del Comerç
Dinamització i activació
de les vendes durant la
Campanya de Nadal

Import
Subvenció
1.650,00

54

1.620,00

Decoració de Nadal
pels establiments
associats

54

477,90

Fira Forastocks 2019

54

2.160,00

Nadal 2019

54

2.106,00

Anuncis a l'informatiu

54

2.160,00

Dinamització

53

2.570,50

53

1.060,00

52

936,00

Premis tardor 2019

51

1.632,00

Campanya de vídeos

50

1.350,00

4rt Concurs del parany
a l’Aparador

50

825,00

Ens tens a tocar!

50

1.400,00

IV Fira de Comerç

49

4.900,00

Assessorament per la
digitalització del petit
comerç

48

1.036,80

G61694436
G58116435
G62385216
G59901520

G63127419
G63196729

G64930233

G64028038
G63473359
G60736899
G60094083
G66095936
G59939322

Associació de Botiguers,
Comerciants i
Professionals de Les
Franqueses
Unió de Botiguers i
Comerciants de Manresa
Comerços Associats de
Premià de Mar
"Els Comerciants"
Associació de
Comerciants de Sta.
Perpètua de Mogoda
Unió d'Associacions del
Comerç de Montcada
Centre Comerç
Associació de
Comerciants Tordera
Centre
Associació de comerç i
serveis del Casc Urbà de
l'Ametlla del Vallès
Associació de
comerciants productors
artesans
Associació de
Comerciants del
Voltreganès
Assoc. Unió de
Comerciants de Ripollet
Associació de
Comerciants i Industrials
de Sant Pere de Ribes
Associació Cerdanyola
Comerç i Serveis
Unió d'establiments Sta.
Margarida de Montbui

Promoció, animació i
comunicació del
comerç a Tordera
Campanya de
comunicació per la
sensibilització de les
compres al comerç
local
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Annex 1. Subvencions Concedides
CIF
G62915657

G65245417
G60784105
G63026058
G66986027
V60647310
G60356169
G62253653
G59999151
G58877218
G61932695
G58694472

G60386349
G66864174
G64828395
G59240580

Nom Entitat

Nom Actuació

Associació de
Comerciants i
Campanya de Nadal de
Professionals de Bigues i
Bigues i Riells
Riells
Promoció i difusió de la
Unió de Botiguers i
nova imatge de la Unió
Serveis de Centelles
del Comerç de
Centelles
Unió de Comerciants de
Benvinguda a l'estiu
Les Roquetes del Garraf
Associació de
Campanya de Nadal de
comerciants de Badia del
Badia del Vallès
Vallès
Associació de
Projecte de creixement
Comerciants Canet
i millora de la visibilitat
Centre
del comerç associat
Associació Comercial
Marketing digital
L'Illa del centre
Associació Comerciants i
Benvingut Estiu
Botiguers de Gelida
Federació del comerç, la
Industria i el turisme del
Masnoberfest
Masnou
Unió de Botiguers i
Comerciants de Prats de Dinamització dissabtes
Lluçanès
Associació de
Comerciants Ca n'Oriac
Somnis de tardor
Comerç
Projecte dinamització
Associació Centre Vila
2019
Campanya de Nadal de
Associació de
l’Associació de
Comerciants de Gironella
Comerciants de
Gironella
Associació de
Comerciants de PalauComerç Fest
Solità i Plegamans
Associació d'Empresaris
Compra al Municipi i
de Sant Bartomeu del
Fes-lo créixer
Grau
Unió de comerciants i
Cal Rosal – Olvan obert
botiguers de Cal rosal
tot l’any
Unió de Botiguers de
Campanya de nadal,
Molins de Rei
fes una volta!

Puntuació

Import
Subvenció

47

987,00

47

565,41

47

1.739,00

46

920,00

46

1.380,00

46

1.380,00

46

368,00

46

3.542,00

44

1.320,00

44

1.320,00

44

4.400,00

43

1.290,00

42

840,00

40

900,00

39

1.287,00

38

2.793,34
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Annex 1. Subvencions Concedides
CIF
G61952669
G58359811
G65809527
G60668977
G65209652
G62939467
G60467016

G65560682

Nom Entitat

Nom Actuació

Associació de Botiguers i
Campanya de Nadal
Serveis del Rec al Roc
Assoc de Comerciantes
Mostra de Tardor
Comerç Creu
Associació Sant Fruitós
Festa del Comerç 2019
Comerç Actiu
Associació de
Comerciants del Carrer Publicitat i comunicació
Sobrerroca, Plaça Major,
associació 2019
Sant Miquel i Voltants
Cabrerès Associació de
Fem visible el comerç
Comerciants
local fent un calendari
Festes Infantils i
Comerç Actiu Canovelles
Juvenils de Nadal
Associació de
Comerciants de Ca
És Nadal a Ca n'Aurell
n'Aurell de Terrassa
Foment, dinamització i
Associació d'Empresaris
promoció del teixit
Els Trullols
associatiu de Trullols
Parc

Puntuació

Import
Subvenció

37

1.665,00

36

1.293,30

36

720,00

35

2.121,47

30

600,00

29

840,83

27

2.700,00

25

751,25

Segon.- DESESTIMAR les següents sol·licituds, per incompliment dels requisits
establerts a la convocatòria, d’acord amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a
l’efecte:
Annex 2. Sol·licituds Excloses
CIF

Nom Entitat

Nom Projecte

G63626139

Fundació
Comerç
Ciutadà

Observatori dels
centres urbans de
la Fundació
Comerç Ciutadà

G58193707

Unió de
Botiguers de
Gavà

Targeta i web

Import
sol·licitat

Motiu de l'Exclusió

No complir un dels requisits
del punt 4.1 de les bases de
la convocatòria 2019/0743:
pertànyer a municipis de
24.400,00 €
menys de 300.000 habitants i
que el seu àmbit d’actuació
no superi aquest nombre de
població.
2.565,50 €

Entrada de la sol·licitud fora
de termini.
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Annex 2. Sol·licituds Excloses
CIF

G67032763

Nom Entitat

Associació
per a la
promoció i
dinamització
turística de
les Valls del
Pedraforca

Nom Projecte

App Visit
Pedraforca

Import
sol·licitat

Motiu de l'Exclusió

1) No complir requisits del
punt 4.1 de les bases de la
convocatòria 2019/0743:
*Ser una entitat que
representi els operadors
comercials;
*desenvolupar llur activitat
3.000,00 € principalment a la província
de Barcelona.
2) No complir requisits del
punt 2.1 de les bases de la
convocatòria 2019/0743, que
estableix els objectius que
han de tenir les entitats
sol·licitants.

Tercer.- DISPOSAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent quaranta-nou mil nou-cents noranta-sis amb vint-i-dos (149.996,22) EUR a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/43100/48900 del pressupost de despeses
de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- REAJUSTAR comptablement el crèdit per import de tres amb setanta-vuit
(3,78) EUR en el sentit de reintegrar aquesta quantia a l’aplicació pressupostària
G/30301/43100/48900.
Cinquè.- COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president en funcions aixeca la
sessió, essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada
per aquest i per la secretària que en dona fe.

