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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el 31 d’octubre de 2019, a les 11 hores minuts, es reuneix a
la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera
convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de
la seva presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència del
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP), i amb els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació:
senyor Carles Ruiz Novella (PSC-CP), senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS),
senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyor Joan Carles Garcia Cañizares (JUNTS),
senyora Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), senyor Francisco Javier Gomar Martín
(PSC-CP), senyora Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), senyor Alfredo Vega López (PSCCP), senyor Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández
(JUNTS), senyor Josep Tarín i Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño
(PSC-CP) i els diputats i diputades amb veu però sense vot següents: senyor Josep
Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), senyora Laura Pérez Castaño (ECG), senyors
Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i senyora Lluïsa Melgares i
Aguirre (TxT).
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.
Excusa la seva absència el diputat senyor Pere Pons i Vendrell (JUNTS).
Oberta la sessió per la senyora presidenta, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019.
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2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple. ratificar íntegrament el
Decret de la Presidència núm. 11029/19, de data 8 d’octubre, pel qual s’acorda
modificar l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, en relació amb el nomenament dels representants de la
Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET (exp. núm. 2019/17576).
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3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de la
Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/17577).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma dictada el 21 de gener de 2019 pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 100/2017-D,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
promoguda pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX contra la corporació, que
impugnava el Decret de la Presidència de 21 de desembre de 2016, pel qual
s’aprovava definitivament el projecte constructiu de les obres “Itinerari de vianants
a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada i Santa Fe del Penedès TM
La Granada” i la relació de béns i drets afectats (exp. núm. 2017/4434).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 20
de maig de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 196/2018-F,
desfavorable per als interessos de la Diputació, que estima parcialment la
demanda promoguda pel senyor XXX contra la resolució de 14 de desembre de
2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i personals derivats de l’accident de transit ocorregut el 14 de
novembre de 2016 a la carretera BV-1221, i reconèixer a l’actor el dret a ser
indemnitzat amb la quantitat de 8.973 €, més els interessos legals corresponents.
(exp. núm. 2018/11188).

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de
31 de juliol de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 226/2018-M,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
interposada per la senyora XXX contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat formulada pels danys soferts en el seu vehicle derivats de
l’accident de trànsit ocorregut en el PK 8+800 de la carretera C-1416a a causa de
l’existència d’una pedra a la calçada (exp. núm. 2018/12012).

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10234/2019, de data 20 de
setembre, pel qual s’acorda iniciar un expedient administratiu per exercir l’acció de
retorn contra l’Ajuntament de l’Escala, per al rescabalament de la quantitat
abonada al senyor XXX en concepte de responsabilitat patrimonial pels danys
materials derivats de l’accident ocorregut a l’estacionament públic de la Lloba,
situat a Sant Martí d’Empúries, per la caiguda d’un arbre situat en una finca
propietat de la Diputació de Barcelona, l’ús de la qual va cedir mitjançant conveni
a l’Ajuntament de l’Escala, què restava obligat a assumir el manteniment,
conservació i ús adequat del terreny, així com les despeses que se’n poguessin
derivar (exp. núm. 2018/15707).
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8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6122/2019, de data 15 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2018/19139).

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6205/2019, de data 17 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2018/21097).

10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10850/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 455/2018-E interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/1025).
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7240/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-A interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/1536).
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10821/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 417/2018-B interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es

Àrea de Presidència
Secretaria General

desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/1540).
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7230/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-I interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/2418).
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10792/2019, de data 4 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-B interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5071).
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7242/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 414/2018-B interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/5072).
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7231/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 454/2018-D interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 10 d’octubre de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5077).
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7223/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 439/2018-B interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5080).
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7215/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2 interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5088).
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7232/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-M2 interposat pel XXX,
contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5092).
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7224/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 441/2018-M2 interposat per la
senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/5099).
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7216/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-C interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/5101).
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22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7233/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-E interposat pel senyor XXX,
contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava
el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de juny de 2018
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 2019/5104).
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7222/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-A interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 15 de novembre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 22
d’agost de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5105).
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7217/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2018-C interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5106).
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7234/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-C interposat pel senyor XXX,
contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava
el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de juny de 2018
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 2019/5109).
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7235/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-A interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
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serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/5111).
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7225/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 5/2019-V interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/6804).
28. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7218/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-E interposat pel senyor
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/6809).
29. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8720/2019, de data 1 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-D interposat per la senyora
XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. núm.
2019/7688).
30. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10941/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-D interposat pel senyor XXX,
contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava
el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 15 de juny de 2018
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 2019/11144).
31. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10478/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 14 de
Barcelona, en el procediment núm. 113/2019-E interposat per la senyora XXX,
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contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació de
reconeixement de la situació d’incapacitat permanent total o subsidiàriament
parcial, derivades d’accident de treball (exp. núm. 2019/4476).
32. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10856/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 14/2019-B interposat pel senyor XXX,
contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 9 de novembre de 2018, pel qual es
desestimava el recurs de reposició formulat contra la resolució de 17 de setembre
de 2018, que imposa dos sancions de caràcter disciplinari (exp. núm. 2019/5076).
33. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10938/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, interposat per la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra el
Decret dictat per la Diputació de Barcelona pel qual es resol desestimar el recurs
de reposició formulat contra la convocatòria L-35/18, del procés de provisió,
mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei
d’Assistència Jurídica Local (exp. núm. 2019/10774).
34. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10409/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 37/2019-S interposat pel
senyor XXX i la senyora XXX, pels danys derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el 8 de novembre de 2017, quan la motocicleta que conduïa
l’esmentada senyora va topar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del
recinte Mundet, al carrer de l’Harmonia, 12, de Barcelona (exp. núm. 2019/10776).
35. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10406/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda exercir les accions judicials oportunes per recuperar
la possessió de l’habitatge anomenat La Caseta de Sant Miquel, ubicat dins
l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai, propietat de la Diputació de Barcelona (exp.
núm. 2019/11280).
36. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10885/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari núm.
141/2019-A interposat per la senyora XXX, contra la resolució de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de La Garriga, de 15 de gener de 2019, que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de
l’assessorament del Servei d’Orientació Jurídica, relatiu a un contracte de lloguer
(exp. núm. 2019/14815).
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37. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10894/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 606/2018-5 interposat pel senyor XXX, contra l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS), Tresoreria General de la Seguretat Social,
Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, contra la resolució de 30 de maig
de 2019 de l’INSS, que va qualificar que la baixa mèdica iniciada el 13 de
setembre de 2016, derivava de malaltia comuna (exp. núm. 2019/16022).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2017 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 i als ajuts
econòmics del Catàleg 2017 del recurs Esport per prevenir el risc d’exclusió, així
com aprovar l’acceptació de les renuncies totals o parcials dels ajuts econòmics
dels ajuntaments que consten al dictamen; revocar totalment o parcialment els
ajuts econòmics dels ajuntaments que consten al dictamen; desestimar l’al·legació
de l’Ajuntament de Balenyà i estimar les al·legacions de l’Ajuntament de Tordera i
acceptar totalment o parcialment la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de
Serveis 2017, amb termini de justificació fins a 30 de setembre de 2018 (exp. núm.
2016/0007525).
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2018 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 (exp. núm.
2017/0009086).
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018; així com acceptar la renúncia dels ajuts concedits als ajuntaments que
consten al dictamen i revocar determinats ajuts en no haver presentat la
corresponent justificació (exp. núm. 2017/0001884).
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia parcial, per import de 199.382,60 €, de l’ajut atorgat en el marc del
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, en data 10 de maig de 2013, en relació amb l’actuació referent al
“Dipòsit Rei Martí”, tot de conformitat amb el desenvolupament del Protocol
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (exp. núm. 2013/0002737).
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini d’execució fins al 31 de desembre de 2018 i del termini de justificació
fins al 15 de novembre de 2019 de l’ajut atorgat a favor de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera,
al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”, així
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com aprovar una modificació, mitjançant addenda del referit conveni, en referència
als terminis d’execució i de justificació dins del marc de les Meses de concertació
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (exp. núm. 2013/0006361).
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
reconeixement de crèdit, per import de 42.867,69 €, a favor de l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès, i un altre per import de 44.201,29 € a favor de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, per a fer front a les despeses justificades del Programa
complementari de millora de camins municipals (exp. núm. 2016/0005360).
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar d’una despesa de 50.000 €, destinada a la concessió dels ajuts
econòmics del recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits”, així com aprovar el reconeixement de crèdit en favor de
l’Ajuntament del Bruc, per import de 3.061,43 €, per a fer front a les despeses
justificades, corresponent als ajuts atorgats dins del referit recurs, tot en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2018 (núm. expedient 2017/0009086).
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’article
16 del règim regulador del “Programa complementari per a la garantia del
benestar social 2019”, pel que fa als terminis de justificació, en el sentit d’establir
una justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i una justificació final
entre el 3 de febrer i el 30 d’abril de 2020 (exp. núm. 2019/0003390).
Direcció de Relacions Internacionals
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el
crèdit de la despesa, per import de 16.688,75 €, a favor de la Lliga dels Drets dels
Pobles; i aprovar i disposar aquesta despesa amb càrrec al pressupost corporatiu
de despeses d’aquest any, per fer front al darrer pagament de la subvenció
atorgada en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 24 de novembre
de 2016, per portar a terme l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia: Mares
de Txetxènia” al haver justificat íntegrament la subvenció atorgada per l’esmentat
acord, i per import de 33.377,50€ (exp. núm. 2016/5973).
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació parcial, per import 6.459,82 euros a l'entitat Ruido Photo en relació al
projecte "Processos migratoris contemporanis: circuit d'exposicions i activitats a
municipis", convocatòria de subvencions aprovada per la Junta de Govern el 30 de
juny de 2016, a conseqüència de les mancances formals en haver presentat
documentació referent a despeses no elegibles per l’esmentat import, així com
atorgar un termini de 15 dies hàbils als efectes de presentar al·legacions o la
justificació, en el benentès que en cas contrari la revocació inicial esdevindrà
definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm. 2016/5973).
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48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del termini d’execució, de manera que el nou termini s’inicia el 30 de
desembre de 2017 i finalitzarà el 29 de desembre de 2019, en relació amb el
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues
del Poble Sahrauí, subvencionada en el marc de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre, per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017 (exp. núm. 2017/5916).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de
contractació per a l’exercici 2020, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social; així com aprovar la reserva
social de contractació dels compromisos derivats del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa, aprovat per la Junta de
Govern en sessió de 8 de febrer de 2018, per al desenvolupament d’accions de
conservació de la biodiversitat d’espais Naturals i l’establiment d’infraestructures
verdes a la província de Barcelona (exp. núm. 2019/0016680).
Servei de Programació
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte dels
informes de seguiment del pressupost per programes del 1r. i 2n trimestre de l’any
2019 (exp. núm. 2019/16504).
Consells Comarcals
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial, per causa sobrevinguda, del crèdit a curt termini concedit al
Consell Comarcal del Barcelonès dins la línia de crèdit a curt termini per a
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, per import
d’1.330.871,75 €, així com concedir un termini de 15 dies hàbils a la comissió
Liquidadora per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el benentès
que de no presentar-se’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior
tràmit. (exp. núm. 2019/3284).
Caixa de Crèdit
52. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, a l’Ajuntament
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Expropiació de terrenys”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017188).
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53. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l’Ajuntament
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Redacció projecte i topogràfic
obres de la riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0017187).
54. CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.930 €, a l’Ajuntament de Casserres,
per a finançar l’actuació local “Pavimentació camins públics”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016706).
55. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017090).
56. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’ Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Expropiació”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017086).
57. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a
finançar l’actuació local “Cotxe serveis tècnics” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats. (exp. núm.2019/0017075).
58. MASQUEFA.- 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 Masquefa,
per a finançar l’actuació local “Piscina coberta”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0015447).
59. NAVARCLES.- 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 Navarcles,
per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a la piscina II”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016500).
60. TERRASSA.- 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 Terrassa,
per a finançar l’actuació local “3a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016973).
61. ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.000 €, a l’Ajuntament d'Ullastrell, per a
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finançar l’actuació local “Obres 2018,” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
(exp. núm. 2019/0010925).
62. VALLCEBRE.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 133.100 €, a l’Ajuntament de Vallcebre,
per a finançar l’actuació local “Projecte nou pou d'aigua i segellat del malmès”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016817).
63. MONTMELÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, atorgat a
l’Ajuntament de Montmeló, per a finançar l’actuació local “Instal·lació grades
retràctils sala polivalent”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0008026).
64. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import -50.000 €, atorgat a
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “instal·lació de veles
rambla”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018555).
Programa de Crèdit Local
65. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 43.472,16 €, a l'Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm.
2019/0016234).
66. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció, per import de 38.908,48 €, a l'Ajuntament de Masquefa,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015466).
67. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció, per import de 20.011,68 €, a l'Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0015604).
Tresoreria
68. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple, l’establiment, la
supressió o la modificació dels preus públics de la Diputació de Barcelona i de
l’organisme autònom Institut del Teatre que regiran a partir de l’1 de gener de
2020 (exp. núm. 2019/15868).
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
despesa, per import de 150.000 €, corresponent al preu públic, per a l’anualitat del
2019, a abonar per la Diputació de Barcelona en concepte de la prestació del
servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia (exp. núm.
2019/00016478).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
imposició d’una penalització, per import de 7.218,39 €, a la unió temporal
d’empreses CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, adjudicatària del contracte per a l’execució
de les obres del projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses
vies provincials. Any 2017 (9 lots) Lot 2: Sector Vilafranca, com a conseqüència de
l’incompliment dels terminis parcials que han produït danys i perjudicis a la
Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’informe emès per l’Oficina Tècnica
de Gestió d’Infraestructures, de 27 de novembre de 2018. (exp. núm. 2017/7464).
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Vacarisses relatiu a les obres del projecte constructiu de Reordenació de la
cruïlla de la travessera BV-1212 i el carrer Salvador Badia. TM Vacarisses (exp.
núm. 2017/11994).
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a
explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, a favor de les entitats
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, per un import total de
356.261,04 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, així com desestimar
diverses sol·licituds al no complir els requisits establerts a la convocatòria. (exp.
núm. 2019/0002011).
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’actualització del
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques laborals (Xarxa
OTL) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 2016/0004715).
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l'esmena d'error material del dispositiu vuitè de l'acord de concessió de
subvencions de la convocatòria amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació
de la Diputació de Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern, de data 26
de setembre de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. (exp. núm. 2019/0003992).
75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l'esmena d'errors materials de l'acord de concessió de subvencions de la
convocatòria amb l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics
de referència, aprovat per la Junta de Govern, de data 26 de setembre de 2019,
de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (exp. núm.
2019/10246).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona,
durant el curs 2019-2020 (exp. núm. 2019/16070).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar
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social" atorgat en el marc del catàleg 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019, així com la revocació total dels recursos atorgats als Ajuntaments de
l’Espunyola i Santa Fe del Penedès, per import de 1.500 € cadascun d’ells. (exp.
núm. 2018/1894).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019.- Per
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 10 d’octubre de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple. ratificar íntegrament el
Decret de la Presidència núm. 11029/19, de data 8 d’octubre, pel qual s’acorda
modificar l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, en relació amb el nomenament dels representants de la
Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET (exp. núm. 2019/17576).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el Decret núm. 11029/19, de 8
d’octubre, pel qual es fa una nova designació dels representants de la Diputació de
Barcelona en el Consorci LOCALRET, que literalment diu:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de juliol de
2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta, va
prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i a qui, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li
pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, organismes
autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals ostenta la
representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els regulen.
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què és
sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els objectius d’una
i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
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simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense perjudici
de la delegació en favor de la Junta de Govern en les successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes referits,
llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al mandat
corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el nomenament en
qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i ens
abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho estableixin els
estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de diputat/da per qualsevol de
les causes previstes legalment, perdrien automàticament la seva condició de representant
de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia abans
de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en funcions en
la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als ens
participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, subapartat
4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 de juliol de 2019,
sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern i la Presidència
(BOPB de 26 de juliol de 2019).
La Junta de Govern, en la sessió ordinària celebrada el 26 de setembre de 2019, va
designar representants de la Diputació de Barcelona en diversos ens i, entre ells, el
Consorci Localret, el qual està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona (art. 2.3, incís final dels
seus Estatuts, publicats al DOGC núm. 6877, de 22.5.2015). En aquet sentit es va adoptar
el següent acord:
“Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari de
l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’art. 13.1.b) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
Segon. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
delegada del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de diputat/ada, d’acord
amb l’art. 14.1.e) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
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Tercer. Proposar al Consorci el nomenament del Sr. Josep Arimany Manso com a vocal del
Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de
diputat/ada d’acord amb l'art. 18 dels seus estatuts, així com el seu nomenament com a
vicepresident/a del Consorci, càrrec pel qual s’integrarà també en la Comissió Executiva”.
Amb posterioritat amb l’adopció de l’acord s’han mantingut consultes amb els responsables
del Consorci de LOCALRET, de resultes de les quals es creu convenient ampliar el nombre
de representats de la Diputació en aquest Consorci a l’efecte d’optimitzar les possibilitats
vinculades amb l’acció que desenvolupa l’esmentat Consorci. A aquest efecte es considera
oportú proposar al Consorci el nomenament de la Sra. Pilar Díaz Romero, Diputada adjunta
a l’Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals, com a vocal del
Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de
diputat/ada d’acord amb l'art. 18 dels seus estatuts, així com el seu nomenament com a
vicepresidenta del Consorci, càrrec pel qual s’integrarà també en la Comissió Executiva”.
La propera sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona està prevista per al
10 d’octubre de 2019, data aquesta que coincideix amb la fixada per a la celebració de
l’Assemblea General del Consorci de Localret.
Aquest fet justifica que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les
competències de la Junta de Govern per raons d’urgència, tot això de conformitat amb
l’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del decret de la Presidència núm. 8924/19, de
23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de
data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per decret núm. 8985/19, de 26 de juliol,
publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019.
En virtut de tot això,
RESOLC
PRIMER. Modificar l’Acord de Junta de Govern, adoptat en la sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, en el sentit que queda redactat de la manera següent:
Consorci LOCALRET (NIF P5800043A)
Primer. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en el Plenari de
l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de diputat/ada,
d’acord amb l’art. 13.1.b) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.
Segon. Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió
delegada del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de diputat/ada, d’acord
amb l’art. 14.1.e) dels seus estatuts.
La persona designada és el Sr. Josep Arimany Manso.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. Proposar al Consorci el nomenament de la Sra. Pilar Díaz Romero, Diputada
adjunta a l’Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals, com a vocal
del Consell d’Administració del Consorci LOCALRET, el qual ha de tenir la condició de
diputat/ada d’acord amb l'art. 18 dels seus estatuts, així com el seu nomenament com a
vicepresidenta del Consorci, càrrec pel qual s’integrarà també en la Comissió Executiva.
SEGON. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que es
facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la finalització del
present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o que els estatuts
prevegin altrament.
TERCER. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació a
la propera sessió ordinària que es convoqui”.

L’apartat setè, punt I.5.g), de la part resolutiva del decret de la Presidència núm.
8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació de l’exercici de les
competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des
d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de
matèria, publicat al BOPB de data 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment per
decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, publicat al BOPB de data 30 de juliol de 2019,
reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i de la Junta de Govern
per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan competent en la següent
sessió que es celebri.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, del següent
ACORD
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, pel qual
es fa una nova designació dels representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci LOCALRET.”
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants
de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/17577).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín
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Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures
que, com a tal, li pertoquen.
La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens,
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els
regulen.
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi.
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les
successives designacions.
La durada de la designació dels representants de la Diputació en els organismes
referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha d’entendre referida al
mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui revocar-se el
nomenament en qualsevol moment.
Quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en les entitats i
ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè així ho
estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/da per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament la
seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració
ordinària.
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació als
ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I,
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23
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de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019).
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en
sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm.
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –pendent de ratificació per la Junta de
Govern que tindrà lloc el 31 d’octubre de 2019–, i per la Junta de Govern en sessió de
10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19).
Des de la darrera sessió s’han proposat noves designacions, així com
modificacions i correccions d’anteriors, el que aconsella detallar-les novament
perquè mantinguin la unitat de sentit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels
següents
ACORDS
PRIMER. Designar les persones que s’indicaran com a representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes següents:
A).- Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
1.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell General de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual
pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els articles 8 i 16 dels estatuts
reguladors de l’associació.
La persona designada és la Sra. Eva Maria Menor Cantador.
2.- Designar la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en el
Consell Rector de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, la qual
ha de tenir la condició de, com a mínim, vicepresident/a de la corporació, d’acord
amb l’article 19 dels estatuts reguladors de l’associació.
La persona designada és la Sra. Eva Maria Menor Cantador, Presidenta delegada de
l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç.
3.- Designar les persones titular i suplent que ha de representar a la Diputació de
Barcelona en la Comissió Territorial creada pel Consell Rector de l’Associació Pla
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Estratègic Metropolità de Barcelona, que poden tenir o no la condició de
diputat/ada.
Les persones designades són:
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
B).- Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (Generalitat de
Catalunya)
1.- Designar la Sra. Josefina Saez Burgaya com a suplent de la Sra. Josefa Lleida
Solà, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o reunions
convocades per qualsevol causa, en la representació que aquesta ostenta en la
Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
2.- Determinar, en conseqüència amb la designació efectuada, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Coordinació Cartogràfica de
Catalunya resta de la manera següent:
Les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació de Barcelona
en la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, adscrita al departament
responsable en matèria de política territorial i obres públiques, de la Generalitat de
Catalunya, com a vocals en l’òrgan plenari de la Comissió, les quals poden tenir o
no la condició de diputats/ades, d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2005, de 27
de desembre, de la Informació Geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i
l’art. 25 del Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei, són:
Titular: Sra. Josefa Lleida Solà
Suplent: Sra. Josefina Saez Burgaya
C).- Fundació Fòrum Ambiental
1.- Designar el Sr. Martí Domènech Montagut com a suplent del Sr. Francisco
Javier Gomar Martin, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest
ostenta en la Fundació Fòrum Ambiental.
2.- Determinar, en conseqüència amb la designació efectuada, que la representació
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum Ambiental resta de la manera
següent:
Les persones, titular i suplent, que han de representar la Diputació de Barcelona
en el Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental, les quals poden tenir o no la
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condició de diputats/ades, d’acord amb els articles 18.a i 20 dels seus estatuts, a
les què es faculta per atorgar els documents públics i privats que siguin necessaris
per a aquesta finalitat i, en especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del
càrrec en nom de la corporació, són:
Titular: Sr. Francisco Javier Gomar Martin
Suplent: Sr. Martí Domènech Montagut
D).- Consell de les Dones del Baix Llobregat (Consell Comarcal del Baix
Llobregat)
1.- Designar la representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de les Dones
del Baix Llobregat, adscrita a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar Social
de la Diputació de Barcelona, com a vocal de la Junta Permanent, d’acord amb l’article
4 del Reglament del Consell, la qual formarà part, també, de l’Assemblea, segons
estableix l’article 3 del reglament.
La representant designada és la Sra. Alba Barnusell Ortuño.
2.- Designar la representant suplent de la Diputació de Barcelona en el Consell de
les Dones del Baix Llobregat, adscrita a l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar Social de la Diputació de Barcelona, com a vocal de l’Assemblea, d’acord
amb l’article 3 del Reglament del Consell.
La representant suplent designada és la Sra. Teresa Llorens Carbonell.
SEGON. Modificar les designacions de representants de la Diputació de Barcelona
efectuades en els organismes que es detallen a continuació, en el sentit següent:
A).- Agència Catalana de Turisme
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Joan Lluís Ruiz López, efectuada per
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG
344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el Consell de
Direcció i en el Consell General de Participació de l’Agència Catalana de Turisme.
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Javier Villamayor Caamaño, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant suplent del Sr. Joan Lluís Ruiz López en el
Consell de Direcció i en el Consell General de Participació de l’Agència Catalana
de Turisme.
3.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet com a representant titular de la Diputació de
Barcelona en el Consell de Direcció i en el Consell General de Participació de
l’Agència Catalana de Turisme.
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4.- Designar el Sr. Javier Villamayor Caamaño com a representant suplent del Sr.
Francesc Vila Albet, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les
sessions o reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest
ostenta en el Consell de Direcció i en el Consell General de Participació de
l’Agència Catalana de Turisme.
5.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme resta
de la manera següent:
Primer. Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell de
Direcció de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació, les quals poden
tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 7 dels seus estatuts,
aprovats pel D 192/2009, de 9 de desembre, són:
Titular: Sr. Francesc Vila Albet
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
Segon. Les persones, titular i suplent, que han de representar a la Diputació de
Barcelona en l’Agència Catalana de Turisme, com a vocals en el Consell General
de Participació de l’Agència, de l’àmbit de Turisme de la corporació, les quals
poden tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 8 dels seus
estatuts, són:
Titular: Sr. Francesc Vila Albet
Suplent: Sr. Javier Villamayor Caamaño
B).- Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Javier Villamayor Caamaño, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant suplent de la Sra. Eva Maria Menor Cantador en
l’Assemblea General i en la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, i designar el Sr. Óscar Sierra Gaona per substituir-lo en
la representació suplent que ostentava fins ara.
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la representació
de la Diputació de Barcelona en Consorci Català pel Desenvolupament Local resta
de la manera següent:
Primer. El vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu suplent, en
l’Assemblea General del Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL,
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els quals han de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus
estatuts, són:
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Óscar Sierra Gaona
Segon. El vocal representant de la Diputació de Barcelona, i el seu suplent, en la
Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL,
els quals han de tenir la condició d’electes, d’acord amb l’art. 11 dels seus estatuts,
són:
Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador
Suplent: Sr. Óscar Sierra Gaona
C).- Fira 2000, S.A.
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Jaume Collboni Cuadrado, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant titular de la Diputació de Barcelona en la Junta
General d’Accionistes i en el Consell d’Administració de la societat mercantil Fira
2000, S.A.
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Carles Ruiz Novella, efectuada per
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 (AJG
344/19), com a representant suplent del Sr. Jaume Collboni Cuadrado en la Junta
General d’Accionistes i en el Consell d’Administració de la societat mercantil Fira
2000, S.A.
3.- Designar el Sr. Carles Ruiz Novella com a representant titular de la Diputació de
Barcelona en la Junta General d’Accionistes i en el Consell d’Administració de la
societat mercantil Fira 2000, S.A.
4.- Designar el Sr. Jordi Pericàs Torguet com a representant suplent del Sr Carles
Ruiz Novella, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les sessions o
reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest ostenta en
la Junta General d’Accionistes i en el Consell d’Administració de la societat
mercantil Fira 2000, S.A.
5.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en la societat Fira 2000, S.A., resta de la
manera següent:
Primer.- El representant titular de la corporació en la Junta General
d’Accionistes de la societat mercantil Fira 2000, S.A., el qual pot tenir o no la
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condició de diputat/ada, d’acord amb les previsions de l’article 16 dels estatuts de
la societat és:
Sr. Carles Ruiz Novella
Segon.- Es proposa a la Junta General el nomenament del Sr. Carles Ruiz
Novella com a Conseller en el Consell d’Administració de la societat mercantil
Fira 2000, S.A.
Tercer.- Es designa el Sr. Jordi Pericàs Torguet com a representant suplent del
Sr. Carles Ruiz Novella, en els supòsits d’absència o impossibilitat d’assistir a les
reunions convocades per qualsevol causa, en la representació que aquest ostenti a
la Junta General d’Accionistes i al Consell d’Administració de la societat.
D).- Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad (FEMP. Àrea de Medi Ambient)
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Francisco Javier Gomar Martin,
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre
de 2019 (AJG 344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona, per delegació
de la Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez, en l’Assemblea General de la
“Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad”, i designar el Sr. Josep Tarin
Canales per substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara.
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Martí Domènech Montagut, efectuada
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019
(AJG 344/19), com a representant tècnic de la Diputació de Barcelona i interlocutor
davant la “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad”, i per formar part de Grups de
Treball o Comissions Tècniques que es creïn, sempre que la representació hagi de
recaure en una tècnic de la corporació, i designar el Sr. Jordi Padrós Selma per
substituir-lo en la representació que aquest ostentava fins ara.
3.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la
representació de la Diputació de Barcelona en la “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad” resta de la manera següent:
Primer. La Diputació de Barcelona, com a membre en qualitat de soci titular des del
2007, segons acord plenari adoptat en data 26.4.2007 (ref. AP 170/07) de la Secció
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad”, adscrita a l’Àrea de Medi Ambient de la FEMP està representada en
l’Assembla General per la seva Presidenta, Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
d’acord amb l’art. 8 dels seus estatuts, sens perjudici que pugui delegar-ho.
D’acord amb aquesta previsió, es delega la representació de la Diputació de
Barcelona en l’Assemblea General de la “Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad” en el diputat Sr. Josep Tarin Canales.
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Segon. Es designa el Sr. Jordi Padrós Selma, representant tècnic, com a
interlocutor davant a “Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad”, i per formar part
de Grups de Treball o Comissions Tècniques que es creïn, sempre que la
representació hagi de recaure en una tècnic de la Corporació.
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les
disposades mitjançant els presents acords.
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma dictada el 21 de gener de 2019 pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 100/2017-D,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
promoguda pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX contra la corporació, que
impugnava el Decret de la Presidència de 21 de desembre de 2016, pel qual
s’aprovava definitivament el projecte constructiu de les obres “Itinerari de
vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada i Santa Fe del
Penedès TM La Granada” i la relació de béns i drets afectats (exp. núm.
2017/4434).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
resta assabentada del present Dictamen, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, per Sentència de 21 de gener
de 2019 recaiguda en el procediment ordinari núm. 100/2017-D, ha desestimat la
demanda promoguda pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX contra aquesta
corporació, que impugnava el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
de 21 de desembre de 2016, pel qual s’aprovava definitivament el projecte constructiu
de les obres «Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada
i Santa Fe del Penedès. TM La Granada» i la relació de béns i drets afectats
En el mateix Decret també es van desestimar les al·legacions que van formular els
recurrents contra l’esmentat projecte constructiu, que negaven la conformitat a Dret de
l’expropiació i ocupació temporal de part de les seves finques que eren necessàries
per dur a terme les obres assenyalades.
Els recurrents al·legaven l’incompliment
l’Ajuntament de La Granada no havia
al·legacions; així com la inconsistència del
en interès de l’Ajuntament de La Granada,

del procediment administratiu, ja que
presentat un informe sobre les seves
projecte; també el favoritisme del projecte
per no afectar el mur situat a la carretera,
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propietat d’un regidor municipal, i, finalment la manca de concreció de la
indemnització.
Aquestes al·legacions han estat rebutjades pel Jutjat en considerar que:
- la manca o omissió d’un tràmit no suposa la nul·litat d’un acte administratiu, tret que
hagi ocasionat una real i efectiva indefensió, aspecte aquest que no concorria en el
cas controvertit. Ultra això, el tràmit d’informe de l’Ajuntament no era preceptiu, ja que
va cedir a la Diputació de Barcelona la realització de totes les expropiacions del
projecte
- ha estat degudament provada la necessitat de l’obra, sol·licitada per l’Ajuntament de
La Granada, a fi de garantir la seguretat viària dels vianants i dels vehicles
- la no afectació del mur està perfectament justificada en el projecte constructiu i es
basa fonamentalment en reduir l’import de l’actuació, sense que això hagi minvat les
exigències de la seguretat viària
- la Diputació de Barcelona havia autoritzat les despeses corresponents als recurrents i
els havia notificat les corresponents resolucions abans que haguessin formulat la
demanda
La sentència no imposa les costes.
Aquesta sentència ha estat declarada ferma per diligència d’ordenació de l’11 de juliol
de 2019, notificada a aquesta corporació el 30 de juliol de 2019.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona de 21 de gener de 2019, declarada ferma l’11 de
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juliol de 2019 i notificada el 30 de juliol de 2019, recaiguda en el procediment ordinari
núm. 100/2017-D, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
desestima la demanda promoguda pels senyors XXX i XXX i la senyora XXX contra
aquesta corporació, que impugnava el Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona de 21 de desembre de 2016, pel qual s’aprovava definitivament el projecte
constructiu de les obres «Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de
La Granada i Santa Fe del Penedès. TM La Granada» i la relació de béns i drets
afectats.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona.”
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona,
de 20 de maig de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 196/2018-F,
desfavorable per als interessos de la Diputació, que estima parcialment la
demanda promoguda pel senyor XXX contra la resolució de 14 de desembre de
2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials i personals derivats de l’accident de transit ocorregut el 14
de novembre de 2016 a la carretera BV-1221, i reconèixer a l’actor el dret a ser
indemnitzat amb la quantitat de 8.973 €, més els interessos legals
corresponents. (exp. núm. 2018/11188).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, resta assabentada del present Dictamen, que és del
tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, per Sentència de 20 de maig
de 2019 recaiguda en el procediment abreujat 196/2018-F, ha estimat parcialment la
demanda promoguda pel senyor XXX, en considerar que la Diputació de Barcelona
resulta responsable en l’accident sofert pel demandant.
La part actora va sol·licitar l’estimació de la demanda presentada al·legant el dret del
reclamant a ser indemnitzat pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’una
caiguda mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera BV-1221, a causa de
l’existència d’un forat en el voral.
Per la seva part, la Diputació de Barcelona i l’asseguradora codemandada van al·legar
la inexistència de responsabilitat, atesa l’obligació del ciclista de circular pel voral de la
carretera, en comptes del marge d’aquest.
La Sentència estima parcialment la demanda interposada pel senyor XXX, declarant el
dret del reclamant a ser indemnitzat en la quantia de 8.973 euros més els interessos
legals que corresponguin.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
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sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència del Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 4 de Barcelona de 20 de maig de 2019, recaiguda en el
procediment abreujat núm. 196/2018-F, declarant el dret del senyor XXX a ser
indemnitzat en la quantia de 8.973 euros més els interessos legals que corresponguin.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona.”
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte
de la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona,
de 31 de juliol de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 226/2018-M,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
interposada per la senyora XXX contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat formulada pels danys soferts en el seu vehicle derivats de
l’accident de trànsit ocorregut en el PK 8+800 de la carretera C-1416a a causa de
l’existència d’una pedra a la calçada (exp. núm. 2018/12012).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, resta assabentada del
present Dictamen, que és del tenor següent:
“El 31 de juliol de 2019 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, ha
dictat la Sentència núm. 210/2019, que desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 226/2018-M, procediment abreujat, interposat per la senyora XXX, contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
soferts pel vehicle matrícula XXX conduït per la recurrent i derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el 24 de novembre de 2016 mentre circulava per la carretera C1416a, sentit Callús, i a l’arribar a l’altura del PK 8+800, va topar amb una pedra que
es trobava a la calçada.
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D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, no existeix
una relació causal entre els danys soferts per l’actor i el funcionament del servei públic
i que, per tant, no concorren els supòsits legals exigits per determinar la responsabilitat
patrimonial de la Diputació de Barcelona.
Aquesta sentència, que no és susceptible de cap recurs ordinari, imposa les costes
processals a la recurrent, amb un límit de 300 euros.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat
sisè, I.3 del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836, de 17
de juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest
òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de
juliol de 2019).
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 11 del vigent Reglament
orgànic, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTADA de la Sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en
el procediment abreujat núm. 226/2018-D, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora XXX, contra la desestimació de la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts pel vehicle matrícula XXX
conduït per la recurrent i derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 24 de novembre
de 2016 mentre circulava per la carretera C-1416a, sentit Callús, i a l’arribar a l’altura
del PK 8+800, va topar amb una pedra que es trobava a la calçada.
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona.”
S’incorpora a la sessió el vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS).
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10234/2019, de data 20 de
setembre, pel qual s’acorda iniciar un expedient administratiu per exercir l’acció
de retorn contra l’Ajuntament de l’Escala, per al rescabalament de la quantitat
abonada al senyor XXX en concepte de responsabilitat patrimonial pels danys
materials derivats de l’accident ocorregut a l’estacionament públic de la Lloba,
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situat a Sant Martí d’Empúries, per la caiguda d’un arbre situat en una finca
propietat de la Diputació de Barcelona, l’ús de la qual va cedir mitjançant
conveni a l’Ajuntament de l’Escala, què restava obligat a assumir el
manteniment, conservació i ús adequat del terreny, així com les despeses que
se’n poguessin derivar (exp. núm. 2018/15707).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“Fets
1. El 9 de març de 2017 va tenir entrada al Registre General de la Diputació de
Barcelona un escrit pel qual el senyor XXX, en representació del senyor XXX, formula
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de l’accident
ocorregut el dia 5 de juny de 2016, a l’estacionament públic de la Lloba, situat a Sant
Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un arbre sobre el vehicle del reclamant.
Mitjançant Decret de Presidència de 27 de març de 2017, es va declarar la inadmissió
per manca de competència de la Diputació de Barcelona per conèixer de la
reclamació, atès que, d’acord amb un conveni signat l’any 1992, la Diputació de
Barcelona, propietària de la finca, en va cedir l’ús a l’Ajuntament de l’Escala, de
manera que el consistori s’obligava a assumir el manteniment, conservació i ús
adequat del terreny, així com totes les despeses que se’n poguessin derivar.
En conseqüència, es considerava que era a l’Ajuntament de l’Escala a qui corresponia
tramitar i resoldre la reclamació de responsabilitat patrimonial.
2. El 14 de novembre de 2017 el reclamant va interposar recurs contenciós administratiu
contra la resolució d’inadmissió, a fi que li fos reconegut el dret a ser indemnitzat en la
quantitat de 1.866,47 euros pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència del
funcionament anormal del servei públic.
El recurs es va seguir en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
(procediment abreujat núm. 402/2017) i va finalitzar mitjançant la Sentència núm.
189/2018, de 21 de setembre, en el sentit d’estimar-lo parcialment i reconèixer el dret del
senyor XXX a ser indemnitzat a càrrec de la Diputació de Barcelona i de la companyia
AXA SEGUROS GENERALES SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) en la
quantitat de 1.368,00 euros més els interessos legals des de la data de la presentació de
la reclamació en via administrativa.
AXA ha pagat la quantitat de 68 euros i la Diputació de Barcelona l’import de 1.300 euros,
que es van fer efectius el 25 d’octubre de 2018.
La Sentència considera que la corporació ha de respondre en ser la propietària de la
finca, tot i que deixa expedit el dret de repetició envers el cessionari, l’Ajuntament de
l’Escala.
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Fonaments de dret
1. Obligació de compliment dels pactes del conveni de cessió d’ús
Mitjançant un conveni de 1992, la Diputació de Barcelona va cedir a l’Ajuntament de
l’Escala l’ús d’un terreny anomenat la Lloba, ubicat a San Martí d’Empúries, a fi de
destinar-lo a estacionament públic, per un període de 30 anys.
L’apartat quart del conveni estableix les següents obligacions per a l’Ajuntament com a
cessionari:
“Quart.- L’ajuntament de l’Escala s’obliga a assumir el manteniment, conservació i ús
adequat del terreny l’ús del qual se li cedeix en virtut del present conveni, així com
totes les despeses derivades d’aquest”
Aquesta obligació de manteniment i conservació comporta, com no pot ser d’una altra
manera, la de vigilar periòdicament que l’arbrat es trobi en bones condicions. Si el
terreny es destina a aparcament, és el cessionari qui ha de tenir cura que les
condicions d’ús hi siguin les adequades i, per tant, ha de respondre en cas de
qualsevol sinistre causat per l’estat d’un dels elements que forma part de les
instal·lacions on es duu a terme l’activitat d’aparcament, com són els arbres.
2. Accions de l’Administració en defensa dels seus béns i drets
D’acord amb l’article 175 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 els ens locals tindran
l'obligació d'exercir les accions necessàries per a defensar els seus béns i drets.
3. Iniciació de procediment administratiu
Per a l’exercici d’aquesta acció de repetició en la quantitat esmentada de 1.300,00
euros, cal iniciar un procediment administratiu que es tramitarà d’acord amb la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAP), i amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya (LPAPCat).
Simultàniament a aquest acord d’iniciació del procediment, es concedeix tràmit
d’audiència a l’esmentat Ajuntament per un termini de quinze dies a l’efecte que
presenti la documentació o formuli les al·legacions que consideri oportunes (art. 82
LPAP i art. 51 LPAPCat).
El termini màxim per resoldre el procediment és de tres mesos a comptar des de la
data d’aquest acord (art. 21.3 LPAP). La manca de resolució expressa en el termini
indicat produirà la caducitat del procediment [art. 25.1.b) LPAP].
4. Competència per resoldre
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
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2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut d’això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. INICIAR un procediment administratiu envers l’Ajuntament de l’Escala a fi
d’exercir l’acció de retorn pel rescabalament de la quantitat de 1.300 euros (mil trescents euros), en els termes assenyalats a la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. CONCEDIR tràmit d’audiència a l’Ajuntament de l’Escala perquè en el termini
de quinze dies a comptar des de la notificació d’aquesta resolució pugui presentar la
documentació i formular les al·legacions que convingui al seu dret.”
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6122/2019, de data 15 de
maig, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2018/19139).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de
novembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
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legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 397/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6205/2019, de data 17 de
maig, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A interposat
pel senyor J. B. C., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat

Àrea de Presidència
Secretaria General

delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2018/21097).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 385/2018-1A, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 385/2018-1A, procediment
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
10.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10850/2019, de data 3
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 455/2018-E
interposat pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
pel recurrent (exp. núm. 2019/1025).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 de
desembre de 2018, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 455/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 455/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
11.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7240/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-A interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
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d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/1536).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de gener
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2018-A, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 411/2018-A, procediment
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
12.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10821/2019, de data 3
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 417/2018-B
interposat per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
per la recurrent (exp. núm. 2019/1540).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 7 de gener
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2018-B, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 417/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
13.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7230/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-I interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/2418).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu número 411/2018-I, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 de d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del RDLEG 781/1986
que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de
18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de
la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu 175.1 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu número 411/2018-I, procediment
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abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu número
5 de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta Diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10792/2019, de data 4
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-B
interposat pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
pel recurrent (exp. núm. 2019/5071).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de febrer
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-B, procediment abreujat, interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei

Àrea de Presidència
Secretaria General

municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-B, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
15.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7242/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 414/2018-B interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
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delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/5072).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de 31 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2018-B, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2018-B, procediment
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abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
16.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7231/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 454/2018-D interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 10 d’octubre de 2018, pel qual
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5077).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, mitjançant ofici de 25 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 454/2018-D, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 10 d’octubre del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats
presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 454/2018-D, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 10 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
17.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7223/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 439/2018-B interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/5080).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 439/2018-B, procediment
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abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 439/2018-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
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que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
18.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7215/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2 interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/5088).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 13 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2018-M2, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 426/2018-M2, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
19.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7232/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-M2 interposat
pel senyor XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5092).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-M2, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que denega la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 403/2018-M2, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 15 de juny de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestimava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
20.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7224/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 441/2018-M2 interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
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el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/5099).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 441/2018-M2, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 441/2018-M2, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat envers el
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Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
21.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7216/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-C interposat
per la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/5101).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici d’11 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 418/2018-C, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de reposició formulat envers el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
22.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7233/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-E interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/5104).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
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“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, mitjançant ofici de 5 de febrer
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-E, procediment abreujat, interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre del diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona,
que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats
presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-E, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona.
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
23.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7222/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-A interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 15 de novembre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 22 d’agost de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/5105).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, mitjançant ofici de 6 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 15 de novembre de 2018
del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat
contra el Decret de 22 d’agost de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de
millora per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
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2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-A, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 15 de novembre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 22 d’agost de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
24.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7217/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2018-C interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5106).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 394/2018-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
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Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 394/2018-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
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25.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7234/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-C interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp.
núm. 2019/5109).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de 4 de febrer
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-C, procediment abreujat, interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 4/2019-C, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
26.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7235/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-A interposat per la
senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/5111).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-A, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
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matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-A, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
27.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7225/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 5/2019-V interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
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qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/6804).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, mitjançant ofici de 28 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 5/2019-V, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora
per anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 5/2019-V, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
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Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
28.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7218/2019, de data 3 de
juny, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-E interposat pel
senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es
desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/6809).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 26 de
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
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Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 393/2018-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
29.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8720/2019, de data 1 de
juliol, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-D interposat per
la senyora XXX, contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp.
núm. 2019/7688).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:

Àrea de Presidència
Secretaria General

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de 20 de març
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 395/2018-D, procediment abreujat,
interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència d’acord amb l'apartat
2.4.a) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència número 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 (publicada al
BOPB d’11 de juliol de 2018).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 395/2018-D, procediment
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el
Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per
anys de serveis prestats presentada per la recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4
de Barcelona.
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Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
30.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10941/2019, de data 7
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-D
interposat pel senyor XXX, contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la
resolució dictada el 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada
pel recurrent (exp. núm. 2019/11144).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret,
que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, mitjançant ofici de 15 de maig
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-D, procediment abreujat, interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de
Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret de 15 de
juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de
serveis prestats presentada pel recurrent.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha
emès un informe, en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret
legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local de 18 d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el seu correlatiu article 175.1 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, escau comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
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D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent,
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 3/2019-D, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra la resolució de 19 d’octubre de 2018 del diputat
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret
de 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada pel recurrent.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
31.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10478/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 14 de
Barcelona, en el procediment núm. 113/2019-E interposat per la senyora XXX,
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació
de reconeixement de la situació d’incapacitat permanent total o subsidiàriament
parcial, derivades d’accident de treball (exp. núm. 2019/4476).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
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“El Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, mitjançant ofici de 12 de març 2019, ha citat la
Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part codemandada, juntament amb
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i
Activa Mutua 2008 en el procediment núm. 113/2019-B, interposat per la senyora XXX
en reclamació d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, incapacitat permanent
parcial derivades d’accident de treball.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986 que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local de 18
d’abril, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la
corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics de la Secretaria General d’aquesta Diputació, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona en el
procediment núm. 113/2019-B, com a codemandat, interposat per la senyora XXX en
reclamació d’incapacitat permanent total o, subsidiàriament, incapacitat permanent
parcial derivades d’accident de treball.
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Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
32.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10856/2019, de data 3
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 14/2019-B
interposat pel senyor XXX, contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 9 de novembre de
2018, pel qual es desestimava el recurs de reposició formulat contra la resolució
de 17 de setembre de 2018, que imposa dos sancions de caràcter disciplinari
(exp. núm. 2019/5076).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de
febrer de 2019 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 14/2019-B, procediment
abreujat, interposat pel senyor XXX contra el Decret del diputat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona de 9 de
novembre de 2018, que desestima el recurs de reposició formulat contra la resolució
de 17 de setembre de 2018 que imposa 2 sancions de caràcter disciplinari.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de
la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
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delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 14/2019-B, procediment abreujat,
interposat pel senyor XXX contra el Decret del diputat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona de 9 de novembre
de 2018 que desestima el recurs de reposició formulat contra la resolució de 17 de
setembre de 2018 que imposa 2 sancions de caràcter disciplinari.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.”
33.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10938/2019, de data 7
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 179/2019-B,
interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya contra el Decret dictat per la Diputació de Barcelona pel qual es resol
desestimar el recurs de reposició formulat contra la convocatòria L-35/18, del
procés de provisió, mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball
de cap del Servei d’Assistència Jurídica Local (exp. núm. 2019/10774).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, mitjançant ofici de 8 de maig
de 2019 ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada
en el recurs contenciós administratiu núm. 179/2019-B, procediment abreujat,
interposat per la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA
NACIONAL DE CATALUNYA, contra el Decret de la Diputació de Barcelona pel qual
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es resol desestimar el recurs de reposició formulat contra la convocatòria L-35/18, del
procés de provisió mitjançant el sistema de lliure designació del lloc de treball de cap
del Servei d’Assistència Jurídica Local.
Per aquest motiu, el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès un informe,
en compliment d’allò que disposa l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de
la corporació.
Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau
comparèixer-hi.
Tenint en compte l’assumpte que es tracta, es considera oportú encarregar la defensa
i representació d’aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de
Serveis jurídics d’aquesta Diputació, d’acord amb el que estableix l’article 551.3 de la
Llei orgànica del poder judicial.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 179/2019-B, procediment
abreujat, interposat per la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA
NACIONAL DE CATALUNYA, contra el Decret de la Diputació de Barcelona pel qual
es resol desestimar el recurs de reposició formulat contra la convocatòria L-35/18, del
procés de provisió mitjançant el sistema de lliure designació del lloc de treball de cap
del Servei d’Assistència Jurídica Local.
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Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
34.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10409/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 37/2019-S
interposat pel senyor XXX i la senyora XXX, pels danys derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el 8 de novembre de 2017, quan la motocicleta que conduïa
l’esmentada senyora va topar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del
recinte Mundet, al carrer de l’Harmonia, 12, de Barcelona (exp. núm.
2019/10776).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 37/2019-S, procediment abreujat, interposat pel senyor XXX i la
senyora XXX contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts el dia 8
de novembre de 2017, quan a la senyora XXX, en accedir al Recinte Mundet amb la
seva motocicleta, li va caure a sobre la barrera de control.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació ha emès informe favorable a la dita
personació com a demandada, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es
faci càrrec de la defensa i representació de la corporació.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la companyia
asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en tant que
la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
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D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 37/2019-S, procediment abreujat, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, interposat pel senyor XXX i la senyora XXX contra la desestimació per
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i personals soferts el dia 8 de novembre de 2017, quan a la senyora
XXX, en accedir al Recinte Mundet amb la seva motocicleta, li va caure a sobre la
barrera de control.
Segon. REMETRE l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona.
Tercer. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en que pugui derivar.
Quart. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS (AXA) a fi que pugui personar-s’hi com
a part interessada.”
35.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10406/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda exercir les accions judicials oportunes per recuperar
la possessió de l’habitatge anomenat La Caseta de Sant Miquel, ubicat dins
l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai, propietat de la Diputació de Barcelona
(exp. núm. 2019/11280).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor
següent:
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“La Diputació de Barcelona és propietària de l’habitatge anomenat «la caseta de Sant
Miquel», que forma part de l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai.
El 28 de maig de 2019, a les 19.00 h, el servei de vigilància de Sant Miquel del Fai
informa al Gabinet de Prevenció i Seguretat de la corporació que «la caseta de Sant
Miquel», situada a la zona alta d’accés a l’aparcament del recinte, ha estat ocupada
per un grup de persones, sense cap mena d’autorització. Els ocupants indiquen al
vigilant de seguretat que hi estant vivint, sense determinar des de quan.
El 29 de maig de 2019, a les 7.49 h, el cap de la Unitat d’Operatives de Seguretat de la
Diputació de Barcelona es trasllada al recinte i comprova que no es pot accedir a
l’interior perquè els ocupants han col·locat una cadena i un cadenat, i que no s’obre
amb les claus que té en possessió. També es comprova que l’alarma de l’immoble ha
estat trencada.
Es fa un reconeixement exterior de la caseta i s’observa que hi ha restes destrossades
de l’alarma i que algú ha arrencat dos cartells, situats a la façana i a la porta d’entrada,
que informen de l’existència d’una alarma connectada a una central receptora
d’alarmes (CRA).
També es comprova que els ocupants de la finca han col·locat un cartell a la façana,
que informa de quin és l’horari en que se’ls pot trobar a l’interior i el seu telèfon de
contacte.
El mateix dia 29 de maig, des del Gabinet de Prevenció i Seguretat de la Diputació de
Barcelona es denuncien els fets per telèfon als Mossos d’Esquadra i, posteriorment, es
presenten dues patrulles que aixequen acta de comprovació dels danys a l’immoble.
Per tot això, la Diputació de Barcelona ha d’interposar les accions judicials escaients
per la defensa dels seus drets i interessos.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau interposar recurs
en defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona ha emès un informe pel qual
es mostra favorable a exercir les accions civils que corresponguin, per la qual cosa,
procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la
corporació en el procediment esmentat.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des

Àrea de Presidència
Secretaria General

delgats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. EXERCIR les accions judicials oportunes contra els ocupants de l’habitatge
anomenat «la caseta de Sant Miquel», ubicat dins l’Espai Natural de Sant Miquel del
Fai, propietat de la Diputació de Barcelona.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits es
faci càrrec de la defensa i representació judicial de la corporació en aquest assumpte i
en les instàncies superiors en què pugui derivar.”
S’incorporen a la sessió el vicepresident primer, senyor Jaume Collboni
Cuadrado (PSC-CP) i la diputada senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP).
36.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10885/2019, de data 7
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment
ordinari núm. 141/2019-A interposat per la senyora XXX, contra la resolució de
l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Garriga, de 15 de gener de 2019, que desestima
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis
derivats de l’assessorament del Servei d’Orientació Jurídica, relatiu a un
contracte de lloguer (exp. núm. 2019/14815).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Decret, que és del tenor següent:
“Mitjançant ofici de 29 de juliol de 2019, l’Ajuntament de La Garriga ha citat la
Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part codemandada, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari
núm. 141/2019-A, interposat per la senyora XXX contra la resolució de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de La Garriga de 15 de gener de 2019, per la qual es desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats
de l’assessorament del Servei d’Orientació Jurídica, relatiu a un contracte de lloguer.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Per aquest motiu, d’acord amb l’article 54.3 del Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, el Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta diputació ha emès un informe
pel qual es mostra favorable a personar-s’hi en defensa dels interessos de la
corporació.
Per tant, segons l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, escau comparèixer-hi.
Atès l’assumpte de què es tracta, es considera oportú encarregar la defensa i
representació de la corporació en aquest procediment al Servei d’Assessoria Jurídica
de la Direcció de Serveis jurídics de la Secretaria General, d’acord amb el que
estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
Alhora, de conformitat amb l’article 49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquesta diputació ha de citar la
companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, SA COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part interessada, en
tant que la corporació té subscrita una pòlissa de responsabilitat patrimonial amb dita
companyia.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER, com a part codemandada, davant el Jutjat Contenciós núm.
16 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 141/2019-A, interposat per la
senyora XXX contra la resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Garriga de 15 de
gener de 2019, per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’assessorament del Servei d’Orientació
Jurídica, relatiu a un contracte de lloguer.
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Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta diputació, perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats
que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat, i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.
Tercer. CITAR la companyia asseguradora AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS a fi que pugui personar-s’hi com a part
interessada.”
37.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10894/2019, de data 7
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 606/2018-5 interposat pel senyor
XXX, contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Tresoreria General
de la Seguretat Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, contra la
resolució de 30 de maig de 2019 de l’INSS, que va qualificar que la baixa mèdica
iniciada el 13 de setembre de 2016, derivava de malaltia comuna (exp. núm.
2019/16022).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Decret, que és del tenor següent:
“El Jutjat Social núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a part codemandada en el procediment núm. 606/2018-5, interposat
pel senyor XXX contra la resolució de 30 de maig de 2019 de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social, que va qualificar que la baixa mèdica iniciada el 13 de setembre de
2016 deriva de malaltia comuna.
D’acord amb el que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 175.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril escau personar-s’hi en
defensa dels interessos de la corporació.
En compliment de l’article 54.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
Servei d’Assessoria de la Diputació ha emès informe pel qual es mostra favorable a
personar-s’hi, per la qual cosa, procedeix designar lletrat perquè es faci càrrec de la
defensa i representació de la Diputació de Barcelona en el recurs esmentat.
D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb el Decret de la Presidència núm. 8924, de 23 de juliol de
2019, sobre nomenaments i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats d’àrea, diputats/des
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (publicat al BOPB
de 25 de juliol de 2019), parcialment modificat pel Decret de la Presidència núm. 8995,
de 26 de juliol de 2019 (publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019), la competència per
dictar la present resolució és d’aquesta Presidència.
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Vist el Decret de la Presidència núm. 8966, de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de
signatura de la Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada
adjunta de Presidència, la qual no altera la competència de l’òrgan delegant.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. COMPARÈIXER davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona en el procediment
núm. 606/2018-5 interposat pel senyor XXX contra la resolució de 30 de maig de 2019
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que va qualificar que la baixa mèdica
iniciada el 13 de setembre de 2016 deriva de malaltia comuna.
Segon. DESIGNAR el Servei d’Assessoria Jurídica de la Direcció de Serveis Jurídics
de la Secretaria General d’aquesta corporació, perquè mitjançant qualsevol dels
lletrats que té adscrits, en virtut dels poders que tenen conferits, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui derivar.”
Direcció de Serveis de Cooperació Local
38.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2017 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 i als ajuts
econòmics del Catàleg 2017 del recurs Esport per prevenir el risc d’exclusió, així
com aprovar l’acceptació de les renuncies totals o parcials dels ajuts econòmics
dels ajuntaments que consten al dictamen; revocar totalment o parcialment els
ajuts econòmics dels ajuntaments que consten al dictamen; desestimar
l’al·legació de l’Ajuntament de Balenyà i estimar les al·legacions de l’Ajuntament
de Tordera i acceptar totalment o parcialment la renúncia dels ajuts econòmics
del Catàleg de Serveis 2017, amb termini de justificació fins a 30 de setembre de
2018 (exp. núm. 2016/0007525).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el
present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
Liquidació definitiva d’ajuts econòmics del Catàleg de l’any 2017 amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2019
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 27 d’abril de 2017,
va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG
153/17).
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2.

L’acord tercer de la part dispositiva del dictamen esmentat en el punt anterior
incloïa els ajuts amb termini d’execució entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2018, i justificació fins al 31 de març de 2019, corresponents al
recurs “Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal del municipi (hivern 20172018)”, gestionat per l’Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures.

3.

D’altra banda, la Junta de Govern de la Diputació, en reunió de 20 de juliol de
2017, va aprovar l’increment de la quantia total de la convocatòria d’ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 i va aprovar la concessió de nous
ajuts gestionats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals,
amb termini d’execució des de l’1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de
2018, i justificació fins al 31 de març de 2019 (AJG 366/17).

4.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2017, que estableix:
“
1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la
publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació
pendent.
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
3. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província substitueix la notificació i produeix
els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en tractar-se
d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de
fer en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
4. [...]
5. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari, s’efectuï la compensació.”

5.

Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 6993/19, de 28 de maig de 2019, es va aprovar
la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017
amb termini màxim de justificació fins al 31 de març de 2019, referits en el fets 2 i
3 d’aquesta part expositiva, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 17 d’abril de 2019; i va
habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia
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següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la
justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels
imports no justificats.
6.

El referit decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 31 de maig
de 2019. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb els informes
emesos pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, es constata el
següent:
- Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva
totalitat, bé parcialment, respecte dels quals s’ha d’acceptar aquesta renúncia.
- Existeixen ajuts que no s’han justificat, bé en la seva totalitat, bé parcialment,
d’acord amb l’establert en les condicions de concertació del recurs i el Catàleg
de serveis de l’any 2017, i als quals els ens destinataris tampoc no han
renunciat; per tant, s’ha de revocar la part no justificada.

Liquidació definitiva d’ajuts econòmics del recurs “Esport per prevenir el risc
d’exclusió” del Catàleg de serveis de l’any 2017
7.

L’esmentat decret de liquidació provisional núm. 6993/19 també va aprovar la
liquidació provisional de diversos ajuts econòmics del Catàleg de l’any 2017
corresponents al recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió”, gestionat per
l’Oficina d’Activitats Esportives, que s’havien pagat als ens destinataris tot i no
complir la condició d’acreditar un nombre de beques igual o superior a les
atorgades, i va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar
des del dia següent al de la publicació en el BOPB per tal que els ens destinataris
presentessin les al·legacions que consideressin pertinents.

8.

Havent transcorregut el període d’audiència, l’Oficina d’Activitats Esportives, el 12
de setembre de 2019, ha emès un informe, el qual s’incorpora a l’expedient, pel
qual es proposa la revocació parcial dels ajuts econòmics concedits en el marc del
recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió social” del Catàleg de serveis de l’any
2017. L’informe es reprodueix parcialment a continuació:
“

1. Antecedents
En la revisió de les justificacions del recurs Esport per prevenir el risc d'exclusió del
Catàleg 2017 s’havia tingut en compte que s’hagués realitzat l’activitat i es justifiqués
la despesa, sense considerar el nombre de beques justificades per part de l’ens local.
Des de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona es considerà que era
necessari tenir en compte si el nombre de beques justificades per part de l’ens local
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era inferior a l’atorgat, fet pel qual es procedí a instar la revocació proporcional i
reintegrament, en el seu cas, de les subvencions en què es justificaven un nombre de
beques inferior a les considerades en l’atorgament.

2. Revocació proporcional i reintegrament, de les subvencions del recurs “Esport
per prevenir el risc d’exclusió social” del Catàleg de serveis de l’any 2017
En data 20/02/2019 el centre gestor insta la revocació proporcional i el reintegrament,
si s’escau, de les subvencions del recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió” del
Catàleg de serveis de l’any 2017 per import de 46.660,33 €
En data 28/5/2019 s’aprova el decret 6993 que inclou la liquidació provisional dels
ajuts econòmics concedits en el marc del recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió”
del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
gestionats per l’Oficina d’Activitats Esportives, i es va habilitar un període de 15 dies
comptats des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona als efectes d’al·legacions.

3. Al·legacions
a)

b)

En data 26 de juny de 2019 l’Ajuntament de Balenyà presenta informe de la
Mancomunitat la Plana, ens delegat per la gestió dels serveis socials bàsics
municipals, detallant que es van aprovar sis subvencions en forma de beques per
a la realització d’activitats esportives per import de 1.249,09€
En data 14 de juny de 2019 l’Ajuntament de Tordera presenta informe justificant un
error en el formulari presentat. De l’informe es confirma que el nombre d’ajuts va
ser de 80.

4. Proposta
Revisades les al·legacions es considera el següent:
a)

Al·legació de l’Ajuntament de Balenyà
1. El nombre de beques que justifica l’Ajuntament de Balenyà (6) es correspon
amb el de la liquidació provisional, per tant l’import de la revocació, 956,80 €,
realitzada és correcte.
2. Desestimar l’al·legació.

b)

Al·legació de l’Ajuntament de Tordera
1. L’informe presentat acredita la concessió de 80 beques. S’accepta l’esmena de
l’error comès per l’ajuntament en el formulari presentat anteriorment de la
relació de beques atorgades i en conseqüència l’import de l’ajut hauria de ser
de 7.654,4 €.la qual cosa suposa una revocació definitiva de 1.913,60 euros
respecte a l’ajut atorgat de 9.568,00 euros

Anterior
Definitiva

Beques
68
80

Import
6.506,24 €
7.654,40 €

Revocació
3.061,76 €
1.913,60 €
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2. Estimar l’al·legació presentada i determinar un nou import de revocació
1.913,60 €.
Per tant es proposa la revocació definitiva dels ajuts següents [...]”

9.

L’adequació de l’import definitiu de la concessió a les beques justificades
comporta el reintegrament de les quanties abonades de manera indeguda.

Regularitzacions diverses d’ajuts econòmics del Catàleg 2017 amb termini de
justificació fins al 30 de setembre de 2018
10. En primer lloc, per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
11765/18, de 7 de novembre de 2018, es va aprovar la liquidació provisional dels
ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 amb termini de justificació
fins al 30 de setembre de 2018 i, un cop transcorregut el període d’audiència, la
Junta de Govern, en reunió de 20 de desembre de 2018, va aprovar la liquidació
definitiva d’aquests ajuts (AJG 639/18). No obstant, en aquesta liquidació definitiva
per una omissió involuntària no es van incloure els ajuts gestionats pel Servei de
Mercat de Treball i pel Servei de Salut Pública, raó per la qual es proposa la seva
regularització mitjançant el present dictamen.
11. En segon lloc, l’ajut concedit a l’Ajuntament de Cervelló 17/Y/240894 “Treballs
forestals a executar a les parcel·les no edificables i zones verdes de la urb. El
Mirador”, d’import 11.885,43 euros, no es va incloure en les liquidacions
corresponents als ajuts amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2018
perquè en la data d’extracció de dades del sistema comptable no hi havia cap
saldo pendent, a causa de la tramitació d’un canvi de destinació. El 15 de gener
de 2019, l’Ajuntament va presentar la renúncia a l’ajut, que el centre gestor,
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari, ha informat favorablement, amb la qual cosa cal procedir a tramitar
l’acceptació de la renúncia.
12. En tercer lloc, l’ajut concedit a l’Ajuntament de Gavà 17/Y/239980 “Adquisició 2
motocicletes”, d’import 6.000,00 euros, es va incloure en la liquidació provisional
dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2018 però no en la
liquidació definitiva degut a què en la data d’extracció de dades del sistema
comptable hi havia una proposta de pagament a tràmit. Finalment aquest
pagament no es va tramitar, en detectar-se que l’ens destinatari no complia amb
l’establert en les condicions de concertació del recurs. Per aquest motiu en data
17 de desembre de 2018 es va fer un requeriment d’esmena, que no s’ha
contestat.
13. En quart lloc, l’ajut concedit a l’Ajuntament de Gironella 17/Y/239944 “Vehicle
elèctric per a la brigada municipal”, d’import 4.302,00 euros, es va incloure en la
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liquidació provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de setembre
de 2018 però no en la liquidació definitiva degut a què en la data d’extracció de
dades del sistema comptable hi havia una proposta de pagament a tràmit. D’acord
amb l’informe del centre gestor, l’Oficina Tècnica del Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
la factura que consta en la justificació de despeses està expedida fora de termini,
raó per la qual el pagament va ser rebutjat per la Intervenció General i l’ajut s’ha
de revocar. La data d’expedició de la factura és el 22 de novembre de 2018, quan
el termini d’execució de l’actuació va finalitzar el 30 de juny de 2018.
14. En cinquè lloc, l’ajut concedit a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
17/Y/240877 “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL A RIVER PARK
(TRAMS PENDENTS)”, d’import 36.712,49 euros, es va incloure en la liquidació
provisional dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2018,
però no es va incloure en la liquidació definitiva tot i que un cop realitzat el
pagament de l’ajut va restar un saldo pendent d’1,47 euros. D’acord amb l’informe
emès pel centre gestor, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari, s’ha de procedir a tramitar l’acceptació de la
renúncia d’aquest saldo.
15. Per últim, l’ajut concedit al Consell Comarcal del Vallès Oriental 17/Y/238380
“Programa d'assessorament per la petita empresa agroalimentària: eines
pràctiques per millorar la gestió econòmica i decidir el model de negoci”, d’import
13.770,00 euros, del qual es va realitzar un pagament avançat de 6.885,00 euros,
en la liquidació definitiva dels ajuts amb termini de justificació fins al 30 de
setembre de 2018 (AJG 639/18) es va aprovar l’acceptació d’una renúncia parcial,
quan l’ens, d’acord amb l’escrit de renúncia de 31 d’octubre de 2018, va renunciar
a la totalitat; raó per la qual cal procedir a tramitar l’acceptació de la renúncia
pendent i sol·licitar el reintegrament dels 6.885,00 euros pagats per avançat i no
justificats.
Fonaments de dret
1.

Vist l’article 41 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

2.

L’apartat sisè, punt I.5.c), de la part resolutiva, del decret de la Presidència
número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de
la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern
la competència per a aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i
aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics i la liquidació definitiva,
quan comporti revocació de recursos.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” pel que fa als ajuts econòmics amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2019 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i
revocar els ajuts que s’indiquen en els acords segon i tercer següents.
Segon. ACCEPTAR les renúncies, per la totalitat o parcialment, dels ajuts econòmics
del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019, que s’indiquen a continuació:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Obertura de la
Ajuntament
Franja
de Bigues i P0802300D Perimetral a la
Riells
urbanització
Can Carreras
Obertura de la
Franja
Ajuntament
Perimetral a la
de Bigues i P0802300D
urbanització
Riells
de Diamant
del Vallès.
Ajuntament
Castell de
de Bigues i P0802300D
Montbui
Riells
Obertura
franja
Ajuntament
perimetrals
de Caldes P0803300C
barri de Font
de Montbui
dels
Enamorats
Obertura
Ajuntament
franja
de Caldes P0803300C
perimetral
de Montbui
barris de can
Valls
Neteja
Ajuntament
hivernal de la
P0826800E
de Cercs
carretera del
Puig a Cercs.
Neteja viària
hivernal al
Ajuntament
municipi de
de
P0809200I
Gisclareny
Gisclareny
hivern 20172018

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
Operació
Import
Import
ajustament comptable
pagat/Proposat
renúncia
de valor
d'ajustament
el pagament
(EUR)
negatiu
de valor
(EUR)
(EUR)
negatiu

Codi XGL

Aplicació
pressupost.

Centre gestor

2016/0011285 16.473,25

10.039,78

6.433,47

6.433,47

1903901253

17/Y/244146 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

2016/0011285

8.694,33

6.709,75

1.984,58

1.984,58

1903901257

17/Y/244147 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

2016/0011285

2.133,97

969,80

1.164,17

1.164,17

1903901259

18/Y/256795 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

54.275,72

1903901260
(Renúncia
17.619,58€)
(Revocació
36.656,14€)

17/Y/244142 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

17/Y/244143 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

2016/0011285 62.695,46

8.419,74

17.619,58

2016/0011285 61.190,61

19.287,67

41.618,99

41.902,94

2016/0011191

2.338,40

0,01

0,00

2.338,41

2016/0011191 19.390,85

19.390,84

0,01

0,00

1903901261
(Renúncia
41.618,99€)
(Revocació
283,95€)
El saldo no
s'ha
incorporat al
2019
El saldo no
s'ha
incorporat al
2019

17/Y/241192

G/50100/45302/46280 Oficina Tècnica
(any 2018, no
de Gestió
incorporat al 2019)
d'Infraestructures

17/Y/240291

G/50100/45302/46250 Oficina Tècnica
(any 2018, no
de Gestió
incorporat al 2019)
d'Infraestructures
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Premià P0823000E
de Dalt
Ajuntament
de Sant
P0820700C
Esteve
Sesrovires
Ajuntament
de
P0827900B
Terrassa

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Obertura de
franja
perimetral al 2016/0011285 52.072,46
nucli de
Premià de Dalt
Ca n'Amat

2016/0011285 36.381,60

Obertura de 1
franja
perimetral a la 2016/0011285
Font de
l'Espardenyera

7.403,66

Import
Operació
Import
Import
ajustament comptable
pagat/Proposat
renúncia
de valor
d'ajustament
el pagament
(EUR)
negatiu
de valor
(EUR)
(EUR)
negatiu

Codi XGL

Aplicació
pressupost.

Centre gestor

46.594,90

5.477,56

5.477,56

1903901262

17/Y/244149 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

28.918,71

7.462,89

7.462,89

1903901263

17/Y/244150 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

7.376,58

27,08

27,08

1903901264

17/Y/244125 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

81.788,34

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tercer. REVOCAR, per la totalitat o parcialment, els ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2019 que s’indiquen a continuació:
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Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
Import
Import
ajustament
pagat/Proposat
revocació
de valor
el pagament
(EUR)
negatiu
(EUR)
(EUR)

Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Obertura franja
perimetrals barri de 2016/0011285 62.695,46
Font dels Enamorats

8.419,74

36.656,14

54.275,72

Ajuntament
de Caldes
de Montbui

P0803300C

Obertura franja
perimetral barris de
can Valls

19.287,67

283,95

41.902,94

Ajuntament
de Calonge
de Segarra

Neteja viària
hivernal de l'accés al
P0803600F
nucli principal del
2016/0011191
municipi (hivern
2017-2018)

2.100,00

2.037,19

2.037,19

Actuació

2016/0011285 61.190,61

4.137,19

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu
1903901260
(Revocació
36.656,14€)
(Renúncia
17.619,58€)
1903901261
(Revocació
283,95€)
(Renúncia
41.618,99€)

17/Y/244142 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

17/Y/244143 G/50002/17200/46251

Oficina Tècnica
Prev. Mpal. Inc.
For. i Des. Ag

1903901407

17/Y/240293 G/50100/45302/46250

Oficina Tècnica de
Gestió
d'Infraestructures

Ajuntament
de la Quar

Neteja viària
hivernal de l'accés al
P0817600J
nucli principal del
2016/0011191
municipi (hivern
2017-2018)

1.079,27

0,00

1.079,27

539,63

1903901408

Ajuntament
de Rajadell

Neteja viària
hivernal de l'accés al
P0817700H
nucli principal del
2016/0011191
municipi (hivern
2017-2018)

2.698,17

0,00

2.698,17

1.349,08

1903901411

Codi XGL

Aplicació
pressupost.

G/50100/45302/46280
(539,64 euros any
2017, no incorporat al
2019)
17/Y/241193
G/50100/45302/46250
(539,63 euros any
2018, incorporat al
2019)
G/50100/45302/46280
(1.349,09 euros any
2017, no incorporat al
2019)
17/Y/240290
G/50100/45302/46250
(1.349,08 euros any
2018, incorporat al
2019)

Centre gestor

Oficina Tècnica de
Gestió
d'Infraestructures

Oficina Tècnica de
Gestió
d'Infraestructures
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de
Santpedor

P0819100I

Ajuntament
d'Olvan

P0814300J

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Neteja hivernal camí
d'accés al municipi
2016/0011191
de Castellnou de
Bages

Accés al nucli
d'Olvan

2016/0011191

Import
concedit
(EUR)

Import
Import
Import
ajustament
pagat/Proposat
revocació
de valor
el pagament
(EUR)
negatiu
(EUR)
(EUR)

Operació
comptable
d'ajustament
de valor
negatiu

2.293,44

0,00

2.293,44

1.146,74

1903901412

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

190301413

46.048,16

Codi XGL

Aplicació
pressupost.

G/50100/45302/46280
(1.146,70 euros any
2017, no incorporat al
2019)
17/Y/240294
G/50100/45302/46250
(1.146,74 euros any
2018, incorporat al
2019)
G/50100/45302/46280
(500,00 euros any
2017, no incorporat al
2019)
17/Y/240299
G/50100/45302/46250
(500,00 euros any
2018, incorporat al
2019)

Centre gestor

Oficina Tècnica de
Gestió
d'Infraestructures

Oficina Tècnica de
Gestió
d'Infraestructures
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Quart. Amb relació als ajuts econòmics concedits en el marc del recurs “Esport per
prevenir el risc d’exclusió” del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”, DESESTIMAR les al·legacions presentades per
l’Ajuntament de Balenyà I ESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament de
Tordera a la revocació provisional aprovada pel decret de núm. 6993/19, d’acord amb
els fets setè a novè de la part expositiva del present dictamen, i REVOCAR
parcialment els ajuts següents:
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Ens destinatari
Ajuntament d'Arenys
de Munt
Ajuntament de
Balenyà
Ajuntament de
Begues
Ajuntament de
Bigues i Riells
Ajuntament de
Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de
Cardona
Ajuntament de
Castellcir
Ajuntament de
Castellnou de Bages
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de
Castellví de la Marca

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0800700G 17/Y/237729

5.740,80

60

95,68

4.365,50

28

32

1.686,46

P0801700F 17/Y/237955

1.530,88

16

95,68

1.530,88

6

10

956,80

P0802000J 17/Y/237571

1.435,20

15

95,68

1.435,20

14

1

95,68

P0802300D 17/Y/237559

9.568,00

100

95,68

9.568,00

74

26

2.487,68

P0803000I 17/Y/237582

4.784,00

50

95,68

4.784,00

49

1

95,68

P0803100G 17/Y/238043
P0803700D 17/Y/238044

4.000,00
1.913,60

65
20

61,54
95,68

4.000,00
1.913,60

52
17

13
3

800,00
287,04

P0803900J 17/Y/237692

4.784,00

50

95,68

4.784,00

25

25

2.392,00

P0804200D 17/Y/237584

1.435,20

15

95,68

1.435,20

10

5

478,40

P0804300B 17/Y/237636

1.435,20

15

95,68

1.435,20

11

4

382,72

P0804600E 17/Y/237626

2.000,00

50

40,00

2.000,00

48

2

80,00

P0805400I 17/Y/237597

1.148,16

12

95,68

783,50

7

5

113,74

P0806100D 17/Y/237738

2.487,68

26

95,68

2.342,78

17

9

716,22

P0806300J 17/Y/237666

478,40

5

95,68

193,60

2

3

2,24

P0806400H 17/Y/237676

2.870,40

30

95,68

1.305,00

8

22

539,56

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de
Castellví de Rosanes
Ajuntament de
Centelles
Ajuntament de
Cerdanyola del
Vallès
Ajuntament de
Cervelló
Ajuntament de
Collbató
Ajuntament de
Cubelles
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de
Gironella
Ajuntament de
Gualba
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la
Llacuna

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0806500E 17/Y/237631

3.000,00

50

60,00

3.000,00

28

22

1.320,00

P0806600C 17/Y/237735

3.731,52

39

95,68

3.038,00

31

8

71,92

P0826600I 17/Y/237628

1.339,52

14

95,68

1.339,52

12

2

191,36

P0806700A 17/Y/237646

3.827,20

40

95,68

2.194,99

22

18

90,03

P0806800I 17/Y/237704

1.913,60

20

95,68

1.913,60

15

5

478,40

P0807300I 17/Y/237680

1.435,20

15

95,68

1.435,20

12

3

287,04

P0808200J 17/Y/238046

956,80

10

95,68

956,80

7

3

287,04

P0808800G 17/Y/237560

7.654,40

80

95,68

7.654,40

49

31

2.966,08

P0809100A 17/Y/237583

2.870,40

30

95,68

1.501,20

9

21

640,08

P0809600J 17/Y/237684

765,44

8

95,68

765,44

7

1

95,68

P0809900D 17/Y/237730
P0810200F 17/Y/237720

1.913,60
1.148,16

20
12

95,68
95,68

1.913,60
931,10

12
6

8
6

765,44
357,02

P0808700I 17/Y/237651

3.348,80

35

95,68

3.348,80

22

13

1.243,84

P0809300G 17/Y/237706

1.000,00

12

83,33

1.000,00

10

2

166,67

P0810300D 17/Y/237947

1.339,52

14

95,68

1.339,52

11

3

287,04

NIF ens

Codi XGL

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les
Masies de Voltregà
Ajuntament de
l'Esquirol
Ajuntament de
Malgrat de Mar
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de
Mediona
Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de
Montornès del Vallès
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de
Polinyà
Ajuntament de
Premià de Dalt

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0800500A 17/Y/237742

5.740,80

60

95,68

5.740,80

27

33

3.157,44

P0802700E 17/Y/237935

574,08

6

95,68

500,00

5

1

21,60

P0811600F 17/Y/237658

1.722,24

18

95,68

1.722,24

15

3

287,04

P0825400E 17/Y/237569

1.817,92

19

95,68

859,60

8

11

94,16

P0810900A 17/Y/237637

3.827,20

40

95,68

3.287,00

32

8

225,24

P0811800B 17/Y/237732

4.784,00

50

95,68

4.403,00

35

15

1.054,20

P0812100F 17/Y/237655

1.530,88

16

95,68

1.451,50

10

6

494,70

P0813000G 17/Y/237616

1.435,20

15

95,68

1.435,20

13

2

191,36

P0813500F 17/Y/237956

2.500,00

80

31,25

2.500,00

65

15

468,75

P0813900H 17/Y/237737

3.922,88

41

95,68

3.922,88

29

12

1.148,16

P0815500D 17/Y/237617

956,80

10

95,68

956,80

9

1

95,68

P0815800H 17/Y/237715

4.592,64

48

95,68

4.592,64

30

18

1.722,24

P0816600A 17/Y/237600

1.913,60

20

95,68

1.122,50

10

10

165,70

P0823000E 17/Y/237645

1.435,20

15

95,68

1.435,20

11

4

382,72

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de Roda
de Ter
Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant
Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles
Ajuntament de Sant
Quirze de Besora
Ajuntament de Sant
Salvador de
Guardiola
Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0818200H 17/Y/237699

3.000,00

40

75,00

3.000,00

36

4

300,00

P0820500G 17/Y/237949

956,80

10

95,68

729,00

5

5

250,60

P0820600E 17/Y/237725

2.392,00

25

95,68

695,00

3

22

407,96

P0820700C 17/Y/237709

1.500,00

25

60,00

1.066,83

11

14

406,83

P0821200C 17/Y/237936

2.392,00

25

95,68

1.768,00

13

12

524,16

P0821400I 17/Y/237965

1.339,52

14

95,68

1.339,52

11

3

287,04

P0819200G 17/Y/237603

2.296,32

24

95,68

2.296,32

16

8

765,44

P0821800J 17/Y/237609

1.339,52

14

95,68

1.339,52

10

4

382,72

P0821900H 17/Y/237566

1.435,20

15

95,68

1.435,20

13

2

191,36

P0822800I 17/Y/237740

382,72

4

95,68

377,72

2

2

186,36

P0823700J 17/Y/237681

1.339,52

14

95,68

1.334,00

4

10

951,28

P0809700H 17/Y/237627

1.530,88

16

95,68

1.530,88

9

7

669,76

P0826200H 17/Y/237959

1.913,60

20

95,68

1.913,60

18

2

191,36

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Maria de
Palautordera
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de Tona
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament del
Masnou
Ajuntament dels
Prats de Rei

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0826400D 17/Y/237674

2.870,40

30

95,68

2.870,40

27

3

287,04

P0824400F 17/Y/237719

7.654,40

80

95,68

7.653,40

52

28

2.678,04

P0824600A 17/Y/237938

2.200,00

35

62,86

2.033,00

22

13

650,14

P0824800G 17/Y/237943

3.500,00

40

87,50

3.200,00

32

8

400,00

P0825900D 17/Y/237615

8.419,84

88

95,68

8.419,84

83

5

478,40

P0826700G 17/Y/237573

1.500,00

16

93,75

1.500,00

15

1

93,75

P0827600H 17/Y/237661

765,44

8

95,68

100,00

1

7

4,32

P0827700F 17/Y/238047

669,76

7

95,68

300,00

2

5

108,64

P0828300D 17/Y/237683

2.296,32

24

95,68

2.296,32

15

9

861,12

P0828400B 17/Y/237575

9.568,00

100

95,68

9.568,00

80

20

1.913,60

P0829500H 17/Y/237693

1.148,16

12

95,68

600,00

6

6

25,92

P0829700D 17/Y/237595

300,00

5

60,00

300,00

4

1

60,00

P0811700D 17/Y/237710

2.392,00

25

95,68

2.119,92

15

10

684,72

P0816900E 17/Y/237648

287,04

3

95,68

254,20

2

1

62,84

NIF ens

Codi XGL
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Ens destinatari
Ajuntament
d'Esplugues de
Llobregat
Consell Comarcal
d'Osona
Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària La Plana

Import atorgat
(EUR)

Beques
atorgades

Import mig
(EUR)

Obligació
reconeguda
(EUR)

Beques
justificades

Beques no
justificades

Import
revocació
(EUR)

P0807600B 17/Y/237619

9.568,00

100

95,68

9.568,00

95

5

478,40

P5800015I 17/Y/237671

2.296,32

24

95,68

2.296,32

11

13

1.243,84

P0800024B 17/Y/237606

3.635,84

38

95,68

3.635,84

37

1

95,68

NIF ens

Codi XGL

45.512,17
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Cinquè. ACCEPTAR en la seva totalitat o parcialment les renúncies dels ajuts
econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016-2019”, amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2018, que s’indiquen
a continuació:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Bagà

P0801600H

Ajuntament
de Borredà

P0802400B

Ajuntament
de Calonge
de Segarra
Ajuntament
de Castellcir
Ajuntament
de Castellcir

Ajuntament
de Cervelló
Ajuntament
de Guardiola
de Berguedà
Ajuntament
de la Pobla
de Lillet

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

BAGÀ
2016/0011009
CARDIOPROTEGIDA
BORREDÀ
CARDIOPROTEGIT

2016/0011009

Campanya de cens,
identificació i
P0803600F esterilització d'animals 2016/0011009
de companyia (gossos i
gats)
Municipis
P0805400I
cardioprotegits.
2016/0011009
Desfibril·ladors
P0805400I

Animals de companyia
2016/0011009
(gossos i gats)

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import altres
pagaments/Proposat
el pagament (EUR)

Import
renúncia
(EUR)

7.500,00

0,00

7.499,58

0,42

4.600,00

0,00

4.598,00

2,00

1.000,00

0,00

265,79

734,21

17/Y/236794 G/60401/31100/46280

4.600,00

0,00

4.096,57

503,43

17/Y/236599 G/60401/31100/76280

1.000,00

0,00

866,36

133,64

17/Y/236747 G/60401/31100/46280

0,00

0,00

11.885,43

17/Y/240894

0,00

4.483,96

3.016,04

17/Y/237088 G/60401/31100/76280

0,00

6.298,04

1,96

17/Y/237084 G/60401/31100/76280

Treballs forestals a
executar a les
parcel·les no
P0806700A
2016/0011285 11.885,43
edificables i zones
verdes de la urb. El
Mirador
GUARDIOLA DE
P0809800F
BERGUEDÀ
2016/0011009 7.500,00
CARDIOPROTEGIDA
P0816500C

LA POBLA DE LILLET
2016/0011009
CARDIOPROTEGIDA

Aplicació
pressupost. (aquest
imports no s’han
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2019)

6.300,00

Codi XGL

Centre
gestor

Servei de
Salut
Pública
Servei de
17/Y/237008 G/60401/31100/76280
Salut
Pública
17/Y/237009 G/60401/31100/76280

G/50405/17200/46280
(2017)

Servei de
Salut
Pública
Servei de
Salut
Pública
Servei de
Salut
Pública
Oficina
Tècnica
Prev.
Mpal. Inc.
For. i Des.
Ag
Servei de
Salut
Pública
Servei de
Salut
Pública
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Import altres
pagaments/Proposat
el pagament (EUR)

Import
renúncia
(EUR)

17217-Bages Ocupació
2016/0011012 81.000,00 40.500,00
+45 2017

35.686,54

4.813,46

P0813800J

Alimentació saludable i
2016/0011009
activitat física

2.000,00

0,00

1.803,38

196,62

P0818900C

SALDES
2016/0011009
CARDIOPROTEGIDA

4.600,00

0,00

4.598,00

2,00

4.875,00

0,00

4.547,93

327,07

17/Y/236723 G/60401/31100/76280

Servei de
Salut
Pública

9.383,56

0,00

6.861,80

2.521,76

17/Y/236858 G/60401/31100/76280

Servei de
Salut
Pública

3.000,00

0,00

2.821,72

178,28

17/Y/237092 G/60401/31100/76280

Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Manresa

P0811200E

Ajuntament
de Mura
Ajuntament
de Saldes

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Adquisició de 3 DEA
mòbils per a la piscina
P0822500E municipal, protecció 2016/0011009
civil i Sant Martí de
Torruella
Adquisició de 3
Ajuntament
desfibril·ladors per
de Sant Martí P0822600C
2016/0011009
equipaments
de Tous
municipals
Ajuntament
Adquisició de 3
de
P0826700G
2016/0011009
desfibril·ladors
Sentmenat
Ajuntament
de Sant Joan
de
Vilatorrada

VILADA
2016/0011009
CARDIOPROTEGIDA

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Aplicació
pressupost. (aquest
imports no s’han
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2019)

Ajuntament
de Vilada

P0830000F

4.600,00

0,00

4.410,45

189,55

Ajuntament
del Pont de
Vilomara

Obertura de la franja
P0818100J perimetral a River Oark 2016/0011285 36.712,49
(Trams pendents)

0,00

36.711,02

1,47

Codi XGL

Centre
gestor

Servei
17/Y/238236 G/30101/24100/46280 Mercat de
Treball
Servei de
17/Y/236485 G/60401/31100/46280
Salut
Pública
Servei de
17/Y/237026 G/60401/31100/76280
Salut
Pública

Servei de
Salut
Pública
Servei de
17/Y/237000 G/60401/31100/76280
Salut
Pública
Oficina
G/50405/17200/46280
Tècnica
(29.011,83)
Prev.
17/Y/240877 G/50405/172007/4625
Mpal. Inc.
1 (7.700,66, amb
For. i Des.
saldo de renúncia)
Ag
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

USUARIS I
EMPRESES
Ajuntament
CONSOLIDEM EL
del Pont de
MÈTODE PER
P0818100J
2016/0011012 25.480,74
0,00
Vilomara i
COMPETÈNCIES EN
Rocafort
EL PONT DE
VILOMARA I
ROCAFORT
Consell
OCUPABILITAT PER
Comarcal del P5800008D COMPETÈNCIES AL 2016/0011012 26.910,00 13.455,00
Maresme
MARESME. ANY 2017
Programa
d'assessorament per la
Consell
petita empresa
Comarcal del
agroalimentària: eines
P5800010J
2016/0011161 13.770,00 6.885,00
Vallès
pràctiques per millorar
Oriental
la gestió econòmica i
decidir el model de
negoci

Aplicació
pressupost. (aquest
imports no s’han
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2019)

Import altres
pagaments/Proposat
el pagament (EUR)

Import
renúncia
(EUR)

14.539,44

10.941,30

Servei
17/Y/238253 G/30101/24100/46280 Mercat de
Treball

9.399,67

4.055,33

Servei
17/Y/238252 G/30101/24100/46580 Mercat de
Treball

0,00

6.885,00

17/Y/238380 G/30103/43300/46580

46.388,97

Codi XGL

Centre
gestor

Servei de
Teixit
Productiu

Àrea de Presidència
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Sisè. REVOCAR en la seva totalitat o parcialment els ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb termini de
justificació fins al 30 de setembre de 2018 que s’indiquen a continuació:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Ajuntament
d'Aiguafreda

P0801400C

Ajuntament
de Calonge
de Segarra

P0803600F

Ajuntament
P0804200D
de Canyelles
Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de Gavà

P0806300J

P0808800G

Aplicació
pressupost. (aquest
imports no s’han
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2019)

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import altres
pagaments/Proposat
el pagament (EUR)

Import
revocació
(EUR)

2016/0011009

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

17/Y/236688 G/60401/31100/46280

Servei de
Salut Pública

2016/0011009

4.520,00

0,00

0,00

4.520,00

17/Y/236709 G/60401/31100/46280

Servei de
Salut Pública

Control integral de
2016/0011009
plagues urbanes

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

17/Y/236663 G/60401/31100/46280

Servei de
Salut Pública

2016/0011012

10.944,00

5.472,00

1.203,58

4.268,42

17/Y/238264 G/30101/24100/46280

Servei
Mercat de
Treball

2016/0011009

5.771,70

0,00

3.575,55

2.196,15

17/Y/237043 G/60401/31100/76280

Servei de
Salut Pública

17/Y/239980 G/50500/17210/76280

Oficina
Tècnica de
Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat

Actuació

ACTIVITATS DE
SEGURETAT
ALIMENTÀRIA A
AIGUAFREDA
2017
ACTIVITATS DE
SALUT
COMUNITÀRIA
D'AIGUAFREDA
2017

Alemany per
l'ocupació: encaix
competencial al
mercat laboral
Adquisició de tres
desfibril·ladors
mòbils
Adquisició 2
motocicletes
elèctriques

2016/0011271

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Codi XGL

Centre
gestor
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Ajuntament
de Gironella

P0809100A

Vehicle elèctric
per a la brigada
municipal

Ajuntament
de Santa
Susanna

P0826100J

Ajuntament
de
Viladecans

P0830200B

Consell
Comarcal
del Vallès
Occidental

P5800007F

Municipis
cardioprotegits.
Desfibril·ladors
MENTORING
LABORAL PER A
LA INSERCIÓ
PROFESSIONAL
2017: CREACIÓ
D'UN
ECOSISTEMA
COMPETENCIAL
Teixint
metodologies per
a noves
oportunitats:
Noves cultures
d'Orientació des
del coaching i la
igualtat de
Gènere.

Núm.
expedient
SIGC

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import altres
pagaments/Proposat
el pagament (EUR)

Import
revocació
(EUR)

Codi XGL

Aplicació
pressupost. (aquest
imports no s’han
incorporat com a
romanent en el
pressupost 2019)

Centre
gestor

2016/0011269

4.302,00

0,00

0,00

4.302,00

17/Y/239944 G/50500/17210/76280

Oficina
Tècnica de
Canvi
Climàtic i
Sostenibilitat

2016/0011009

5.856,30

0,00

0,00

5.856,30

17/Y/236964 G/60401/31100/76280

Servei de
Salut Pública

2016/0011012

81.000,00 40.500,00

24.883,49

15.616,51

17/Y/238260 G/30101/24100/46280

Servei
Mercat de
Treball

2016/0011012

35.662,50 17.831,25

9.888,93

7.942,32

17/Y/238234 G/30101/24100/46580

Servei
Mercat de
Treball

54.701,70
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Setè. ESTABLIR que el reintegrament dels imports revocats corresponents als ajuts
concedits del recurs “Esport per prevenir el risc d’exclusió” del Catàleg de l’any 2017
que s’indiquen en aquest acord es faran efectius mitjançant compensació del
pagament d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui
beneficiari. Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant
transferència bancària al compte general de la Diputació de Barcelona:
Ens destinatari
Ajuntament d'Arenys de
Munt
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bigues i
Riells
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Canet de
Mar
Ajuntament de
Canyelles
Ajuntament de
Capellades
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de
Castellnou de Bages
Ajuntament de
Castellterçol
Ajuntament de Castellví
de la Marca
Ajuntament de Castellví
de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de
Folgueroles
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Gurb

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Import pagat
(EUR)

Import a reintegrar
(EUR)

17/Y/237729

5.740,80

4.365,50

1.686,46

17/Y/237955
17/Y/237571

1.530,88
1.435,20

1.530,88
1.435,20

956,80
95,68

17/Y/237559

9.568,00

9.568,00

2.487,68

17/Y/237582
17/Y/238043
17/Y/238044

4.784,00
4.000,00
1.913,60

4.784,00
4.000,00
1.913,60

95,68
800,00
287,04

17/Y/237692

4.784,00

4.784,00

2.392,00

17/Y/237584

1.435,20

1.435,20

478,40

17/Y/237636

1.435,20

1.435,20

382,72

17/Y/237626
17/Y/237597

2.000,00
1.148,16

2.000,00
783,50

80,00
113,74

17/Y/237738

2.487,68

2.342,78

716,22

17/Y/237666

478,40

193,60

2,24

17/Y/237676

2.870,40

1.305,00

539,56

17/Y/237631

3.000,00

3.000,00

1.320,00

17/Y/237735

3.731,52

3.038,00

71,92

17/Y/237628

1.339,52

1.339,52

191,36

17/Y/237646
17/Y/237704
17/Y/237680

3.827,20
1.913,60
1.435,20

2.194,99
1.913,60
1.435,20

90,03
478,40
287,04

17/Y/238046

956,80

956,80

287,04

17/Y/237560
17/Y/237583
17/Y/237684
17/Y/237730

7.654,40
2.870,40
765,44
1.913,60

7.654,40
1.501,20
765,44
1.913,60

2.966,08
640,08
95,68
765,44
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Ens destinatari

Codi XGL

Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la
Garriga
Ajuntament de la
Granada
Ajuntament de la
Llacuna
Ajuntament de l'Ametlla
del Vallès
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de les
Masies de Voltregà
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de Malgrat
de Mar
Ajuntament de
Masquefa
Ajuntament de Mediona
Ajuntament de
Montesquiu
Ajuntament de
Montornès del Vallès
Ajuntament de
Navarcles
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Premià
de Dalt
Ajuntament de Roda de
Ter
Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant
Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta

17/Y/237720

Import concedit
(EUR)
1.148,16

Import pagat
Import a reintegrar
(EUR)
(EUR)
931,10
357,02

17/Y/237651

3.348,80

3.348,80

1.243,84

17/Y/237706

1.000,00

1.000,00

166,67

17/Y/237947

1.339,52

1.339,52

287,04

17/Y/237742

5.740,80

5.740,80

3.157,44

17/Y/237935

574,08

500,00

21,60

17/Y/237658

1.722,24

1.722,24

287,04

17/Y/237569

1.817,92

859,60

94,16

17/Y/237637

3.827,20

3.287,00

225,24

17/Y/237732

4.784,00

4.403,00

1.054,20

17/Y/237655

1.530,88

1.451,50

494,70

17/Y/237616

1.435,20

1.435,20

191,36

17/Y/237956

2.500,00

2.500,00

468,75

17/Y/237737

3.922,88

3.922,88

1.148,16

17/Y/237617

956,80

956,80

95,68

17/Y/237715

4.592,64

4.592,64

1.722,24

17/Y/237600

1.913,60

1.122,50

165,70

17/Y/237645

1.435,20

1.435,20

382,72

17/Y/237699

3.000,00

3.000,00

300,00

17/Y/237949

956,80

729,00

250,60

17/Y/237725

2.392,00

695,00

407,96

17/Y/237709

1.500,00

1.066,83

406,83

17/Y/237936

2.392,00

1.768,00

524,16

17/Y/237965

1.339,52

1.339,52

287,04

17/Y/237603

2.296,32

2.296,32

765,44
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Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just
Desvern
Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles
Ajuntament de Sant
Quirze de Besora
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de
Sentmenat
Ajuntament de
Tagamanent
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament del Masnou
Ajuntament dels Prats
de Rei
Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat
Consell Comarcal
d'Osona
Mancomunitat
Intermunicipal
Voluntària La Plana

Codi XGL

Import concedit
(EUR)

Import pagat
(EUR)

Import a reintegrar
(EUR)

17/Y/237609

1.339,52

1.339,52

382,72

17/Y/237566

1.435,20

1.435,20

191,36

17/Y/237740

382,72

377,72

186,36

17/Y/237681

1.339,52

1.334,00

951,28

17/Y/237627

1.530,88

1.530,88

669,76

17/Y/237959

1.913,60

1.913,60

191,36

17/Y/237674

2.870,40

2.870,40

287,04

17/Y/237719

7.654,40

7.653,40

2.678,04

17/Y/237938

2.200,00

2.033,00

650,14

17/Y/237943

3.500,00

3.200,00

400,00

17/Y/237615

8.419,84

8.419,84

478,40

17/Y/237573

1.500,00

1.500,00

93,75

17/Y/237661

765,44

100,00

4,32

17/Y/238047

669,76

300,00

108,64

17/Y/237683
17/Y/237575

2.296,32
9.568,00

2.296,32
9.568,00

861,12
1.913,60

17/Y/237693

1.148,16

600,00

25,92

17/Y/237595

300,00

300,00

60,00

17/Y/237710

2.392,00

2.119,92

684,72

17/Y/237648

287,04

254,20

62,84

17/Y/237619

9.568,00

9.568,00

478,40

17/Y/237671

2.296,32

2.296,32

1.243,84

17/Y/237606

3.635,84

3.635,84

95,68
45.512,17
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Vuitè. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat de
l’ajut gestionat pel Servei de Teixit Productiu que s’indica en aquest acord es farà
efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres subvencions de la Diputació de
Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot
efectuar el reintegrament mitjançant transferència bancària al compte general de la
Diputació de Barcelona.
Ens destinatari

Actuació

Consell Comarcal
del Vallès Oriental

Programa
d'assessorament per la
petita empresa
agroalimentària: eines
pràctiques per millorar la
gestió econòmica i decidir
el model de negoci

Import
concedit
(EUR)

Import
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

17/Y/2383
13.770,00
80

6.885,00

6.885,00

Codi XGL

Novè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i declarar que, d’acord amb el que estableix l’article 41.3 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2017, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 41.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva.”
39.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2018 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 (exp. núm.
2017/0009086).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 26 d’abril de 2018,
va resoldre el procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg
de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (AJG
170/18).
2. L’acord tercer de la part dispositiva del dictamen esmentat en el punt anterior incloïa
els ajuts amb termini d’execució entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de
2018, i justificació fins al 31 de març de 2019.
3. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2018, que estableix:
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“
6. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’ha d’aprovar la liquidació
provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà de la
publicació per tal d’al·legar el que s’estimi pertinent i/o de presentar la justificació
pendent.
7. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la
revocació dels imports no justificats.
8. Per als ajuts econòmics, respecte de la liquidació provisional i la liquidació definitiva, la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona substitueix la notificació
i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015. La
publicació s’ha de realitzar en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
9. [....]
10. Amb relació als import que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i
en cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens
beneficiari, s’efectuï la compensació.”

4. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, per decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 6800/19, de 23 de maig de 2019, es va aprovar
la liquidació provisional dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini màxim de justificació fins
al 31 de març de 2019, que incloïa els ajuts que, bé en la seva totalitat, bé
parcialment, restaven pendents de proposar el pagament a 18 d’abril de 2019; i es
va habilitar un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des del dia
següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) de l’esmentat decret, per tal que els ens destinataris presentessin la
justificació pendent, així com també per tal d’esmenar i al·legar el que s’estimés
pertinent, amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels
imports no justificats.
5. El decret de liquidació provisional es va publicar en el BOPB de 28 de maig de
2019. Havent transcorregut el període d’audiència, i d’acord amb els informes
emesos pels centres gestors, els quals s’incorporen a l’expedient, es constata el
següent:
- Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva
totalitat, bé parcialment, respecte dels quals s’ha d’acceptar aquesta renúncia.
- Existeixen ajuts que no s’han justificat, bé en la seva totalitat, bé parcialment,
d’acord amb l’establert en les condicions de concertació del recurs i el Catàleg
de serveis de l’any 2018, i als quals els ens destinataris tampoc no han
renunciat; per tant, s’ha de revocar la part no justificada.
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6. En alguns dels ajuts que es donen de baixa es van efectuar pagaments avançats.
Si l’import justificat correctament és inferior a l’import avançat, cal que l’ens
destinatari reintegri la diferència.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 40 “Audiència i tancament” del règim regulador del Catàleg de serveis
de l’any 2018.
2. L’apartat sisè, punt I.5.c), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la
competència per a aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i
aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics i la liquidació definitiva,
quan comporti revocació de recursos.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” pel que fa als ajuts econòmics amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2019 i, en conseqüència, acceptar les renúncies i
revocar els ajuts que s’indiquen en els acords següents, d’acord amb els informes dels
centres gestors.
Segon. ACCEPTAR les renúncies, per la totalitat o parcialment, dels ajuts econòmics
del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 que s’inclouen en l’annex 1 que
forma part del present dictamen.
Tercer. REVOCAR, per la totalitat o parcialment, els ajuts econòmics del Catàleg de
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” amb termini de
justificació fins al 31 de març de 2019 que s’inclouen en l’annex 2 que forma part del
present dictamen.
Quart. ESTABLIR que el reintegrament dels imports pagats per avançat i no justificats
que s’indiquen a continuació s’ha de fer efectiu mitjançant compensació del pagament
d’altres subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari.
Sense perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant
transferència bancària al compte de la Diputació de Barcelona.
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Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

1.875,00

1.500,00

875,00

18/Y/252739

Oficina Activitats
Esportives

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

P0801400C

BEQUES ESPORTIVES
ADREÇADES A NENS I
NENES EN RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL

2.500,00

P0800300F

Pla de Estratègic de
Desenvolupament del
Baix Maresme

8.734,00

7.423,90

5.681,39

4.371,29

18/Y/253446

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

Ajuntament d'Avià

P0801100I

Millora del material
inventariable
d'equipaments esportius
2018

2.441,13

1.830,85

1.076,61

466,33

18/Y/252210

Oficina Equipaments
Esportius

Ajuntament
d'Avinyonet del
Penedès

P0801300E

Material inventariable per
a equipaments esportius

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252052

Oficina Equipaments
Esportius

P0801500J

MILLORA MATERIAL
INVENTARIABLE
D'EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252178

Oficina Equipaments
Esportius

P0801500J

Pla de transformació
social dels barris
colindants al polígon Sud

Ens destinatari

Ajuntament
d'Aiguafreda

Ajuntament d'Alella

Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Badalona

P0801500J

Ajuntament de Badia
del Vallès

P0831200A

Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Esport Prevenir Risc
Exclusió Social

22.500,00

19.125,00

22.500,00

19,125,00

18/Y/253459

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

14.040,00

7.020,00

14.040,00

7.020,00

18/Y/251508

Servei Acció Social

10.000,00

7.500,00

10.000,00

7.500,00

18/Y/252567

Oficina Activitats
Esportives
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Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor
Oficina Activitats
Esportives

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de Bagà

P0801600H

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ A BAGÀ

1.500,00

1.125,00

700,00

325,00

18/Y/252619

P0801700F

Esport per a tots

2.000,00

1.500,00

1.300,00

800,00

18/Y/252588

200,00

150,00

200,00

150,00

18/Y/252636

20.172,26

17.146,42

4.331,95

1.306,11

18/Y/255567

1.500,00

1.125,00

500,00

125,00

18/Y/252644

10.000,00

7.500,00

3.700,00

1.200,00

18/Y/252670

Ajuntament de
Balenyà
Ajuntament de
Balsareny
Ajuntament de
Barberà del Vallès
Ajuntament de
Begues
Ajuntament de
Bigues i Riells
Ajuntament de
Cabrils

ESPORT PERSONES
RISC D'EXCLUSIÓ
Barbe_LaB Laboratori
P0825200I
d'idees d'emprenedoria
social
Esport per prevenir el risc
P0802000J
d'exclusió
Esport per prevenir el risc
P0802300D
d'exclusió a Bigues i Riells
P0801800D

P0803000I

ACTIVA'T

5.000,00

3.750,00

2.700,00

1.450,00

18/Y/252575

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

P0803200E

Millora del material
inventariable
d'equipaments esportius
2018

922,26

691,70

922,26

691,70

18/Y/252188

Ajuntament de Callús

P0803700D

Esport per tothom!

1.800,00

1.350,00

700,00

250,00

18/Y/252729

Ajuntament de
Calonge de Segarra

P0803600F

100,00

75,00

100,00

75,00

18/Y/252625

Ajuntament de
Canyelles

P0804200D

10.944,00

9.302,40

2.870,40

1.228,80

18/Y/255507

Esport per prevenir el risc
d'exclusió
Alemany per l'ocupació:
encaix competencial al
mercat laboral

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Servei Teixit
Productiu
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Equipaments
Esportius
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Servei Mercat de
Treball
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Ens destinatari

Ajuntament de
Capolat

NIF Ens

P0804400J

Ajuntament de Carme P0804700C
Ajuntament de
Castellar del Vallès
Ajuntament de
Castellfollit de
Riubregós
Ajuntament de
Castellgalí
Ajuntament de
Castellnou de Bages

P0805000G

Actuació
CURSA CAPOLAT ELS
TOSSALSESDEVENIMENT
ESPORTIU
Millora del material
inventariable
d'equipaments esportius
Ajuts a famílies per a la
pràctica esportiva

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

1.750,00

1.312,50

1.750,00

1.312,50

18/Y/252839

Oficina Activitats
Esportives

2.340,14

1.755,11

2.340,14

1.755,11

18/Y/252041

Oficina Equipaments
Esportius

1.500,00

1.125,00

675,00

300,00

18/Y/252620

Oficina Activitats
Esportives

P0805900H

BEQUES ESPORTIVES

100,00

75,00

100,00

75,00

18/Y/252777

Oficina Activitats
Esportives

P0806000F

Projecte Singular SIC

7.452,00

6.334,20

4.809,64

3.691,84

18/Y/255487

Servei Mercat de
Treball

1.500,00

1.125,00

382,28

7,28

18/Y/252753

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252086

4.500,00

3.375,00

2.466,93

1.341,93

18/Y/252651

4.140,00

3.519,00

4.140,00

3.519,00

18/Y/255503

500,00

375,00

500,00

375,00

18/Y/252794

Oficina Activitats
Esportives

200,00

150,00

200,00

150,00

18/Y/252797

Oficina Activitats
Esportives

P0806100D

Ajuntament de
P0826600I
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de
P0806700A
Cervelló
Ajuntament de
P0806800I
Collbató
Ajuntament de
Collsuspina

P0806900G

Ajuntament de
Copons

P0807000E

BEQUES ESPORTIVES
PER PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Substitució cistelles
bàsquet PEM Guiera
Casals i activitats
esportives 2018
COLLBATÓ ENDAVANT!
Esport per prevenir el risc
d'exclusió social a
Collsuspina
Esport per prevenir el risc
d'exclusió a Copons

Oficina Equipaments
Esportius
Oficina Activitats
Esportives
Servei Mercat de
Treball
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Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Cicle passejades per a la
gent Gran " A cent cap als
100"
Supervisió d'equips de
Ajuntament de
serveis socials bàsics de
P0807200A
Cornellà de Llobregat
municipis de més de
20.000 habitants
Ajuntament de
Esdeveniment esportiu:
P0808000D
Fogars de Montclús
Passejada del Senglar
BEQUES ACTIVITATS
Ajuntament de Gavà P0808800G
ESPORTIVES
EXTRAESCOLARS
ESPORT PER
Ajuntament de
P0809100A
PREVENIR EL RISC
Gironella
D'EXCLUSIÓ
Ajuntament de
Compra d'una segadora
P0809500B
Granollers
per a les pistes de càsting
ESPORT PER
Ajuntament de
P0809600J
PREVENIR EL RISC
Gualba
D'EXCLUSIÓ
Esport nens en risc
Ajuntament de Gurb P0809900D
exclusió social
Ajuntament de la
Esport per prevenir el risc
P0809300G
Granada
d'exclusió social
Beques esportives per
Ajuntament de la
P0810400B prevenir el risc d'exclusió
Llagosta
a la Llagosta 2018
Ajuntament de
Corbera de Llobregat

P0807100C

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

1.550,00

1.162,50

550,00

162,50

18/Y/252539

Oficina Activitats
Esportives

7.020,00

3.510,00

7.020,00

3.510,00

18/Y/251507

Servei Acció Social

1.100,00

825,00

525,26

250,26

18/Y/252980

Oficina Activitats
Esportives

10.000,00

7.500,00

2.700,00

200,00

18/Y/252578

Oficina Activitats
Esportives

2.000,00

1.500,00

1.600,00

1.100,00

18/Y/252675

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252152

Oficina Equipaments
Esportius

1.000,00

750,00

500,00

250,00

18/Y/252607

Oficina Activitats
Esportives

1.800,00

1.350,00

600,00

150,00

18/Y/252681

1.000,00

750,00

933,33

683,33

18/Y/252711

1.800,00

1.350,00

807,00

357,00

18/Y/252648

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
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Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de la
Llagosta

P0810400B

Ajuntament de la
Pobla de Lillet

P0816500C

Ajuntament de la
Roca del Vallès

P0818000B

Ajuntament de
l'Ametlla del Vallès

P0800500A

Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de
l'Esquirol
Ajuntament de
l'Estany
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat
Ajuntament de
l'Hospitalet de
Llobregat

P0802700E
P0825400E
P0807800H

Actuació
Millora del material
inventariable
d'equipaments esportius
la Llagosta 18
ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ A LA
POBLA DE LILLET
Caminades per a la gent
gran
Beques esportives per
prevenir el risc d'exclusió
social
Beques Esportives per
prevenir el risc d'exclusió
Beques esportives a
l'Esquirol
Esport per prevenir el risc
d'exclusió

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

2.441,13

1.830,85

1.682,03

1.071,75

18/Y/252157

Oficina Equipaments
Esportius

500,00

375,00

400,00

275,00

18/Y/252613

Oficina Activitats
Esportives

1.550,00

1.162,50

656,33

268,83

18/Y/252731

Oficina Activitats
Esportives

5.000,00

3.750,00

2.000,00

750,00

18/Y/252756

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

750,00

700,00

450,00

18/Y/252587

2.200,00

1.650,00

1.300,00

750,00

18/Y/252590

2.000,00

1.500,00

703,04

203,04

18/Y/252649

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

P0810000J

Espai Obert per a
l'ocupació 2018

75.375,00

64.068,75

32.274,09

20.967,84

18/Y/255536

Servei Mercat de
Treball

P0810000J

OFICINA DE SERVEIS A
L'EMPRESA

100.000,00

85.000,00

29.737,26

14.737,26

18/Y/255587

Servei Teixit
Productiu

P0810000J

Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants

16.380,00

8.190,00

16.380,00

8.190,00

18/Y/251479

Servei Acció Social
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Ens destinatari
Ajuntament de Lliçà
de Vall
Ajuntament de
Malgrat de Mar
Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Martorell
Ajuntament de
Matadepera
Ajuntament de
Mediona

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

P0810700E

Ajuts a esportistes per
prevenir el risc d'exclusió

2.500,00

1.875,00

1.510,00

885,00

18/Y/252718

P0810900A

Esport integrador

3.000,00

2.250,00

2.900,00

2.150,00

18/Y/252752

1.000,00

750,00

1.000,00

750,00

18/Y/252705

7.932,00

5.949,00

7.932,00

5.949,00

18/Y/252974

10.000,00

7.500,00

10.000,00

7.500,00

18/Y/252737

2.000,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

18/Y/252630

2.000,00

1.500,00

600,00

100,00

18/Y/252679

Oficina Activitats
Esportives

2.340,00

1.170,00

1.300,00

130,00

18/Y/251475

Servei Acció Social

2.340,00

1.170,00

2.340,00

1.170,00

18/Y/251491

Servei Acció Social

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252062

Oficina Equipaments
Esportius

P0811300C
P0811300C
P0811300C
P0811900J
P0812100F

Ajuntament de Molins
P0812200D
de Rei
Ajuntament de Mollet
del Vallès

P0812300B

Ajuntament de
Monistrol de Calders

P0812700C

Passejades per a la gent
gran "A cent cap als 100"
Esdeveniments i
programes esportius
Ajuts per activitats
esportives
Beques Esportives
ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Millora del material
esportiu inventariable del
pavelló, camp de futbol i
pista de Monistrol de
Calders

Centre gestor
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

Ens destinatari

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Monistrol de
Montserrat

P0812600E

Beques per a l'Escola
Esportiva Municipal

1.200,00

900,00

600,00

300,00

18/Y/252762

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Montornès del Vallès

P0813500F

Segona fase de la creació
del Consell d'Empresa i
de la Taula per l'Ocupació

9.337,55

7.936,92

4.972,68

3.572,05

18/Y/255481

Servei Mercat de
Treball

Ajuntament de
Montornès del Vallès

P0813500F

Projecte de
desenvolupament del Pla
director

12.122,00

10.303,70

7.530,58

5.712,28

18/Y/253477

Ajuntament de Piera

P0816000D

BEQUES ESPORTIVES

5.200,00

3.900,00

4.300,00

3.000,00

18/Y/252654

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

1.500,00

1.125,00

543,77

168,77

18/Y/252574

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Polinyà

P0816600A

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252043

Oficina Equipaments
Esportius

2.340,00

1.170,00

1.820,00

650,00

18/Y/251484

Servei Acció Social

1.000,00

750,00

400,00

150,00

18/Y/252605

Oficina Activitats
Esportives

2.430,00

1.215,00

1.390,00

175,00

18/Y/251497

Servei Acció Social

1.550,00

1.162,50

550,00

162,50

18/Y/252537

Oficina Activitats
Esportives

Ajuntament de
Premià de Mar
Ajuntament de
Premià de Mar

P0817100A
P0817100A

Ajuntament de
Ripollet

P0817900D

Ajuntament de Roda
de Ter

P0818200H

ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
NOU MATERIAL
INVENTARIABLE A LA
PISTA POLIESPORTIVA
DEL TURÓ
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics d
Esport per prevenir el risc
d'exclusió
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Cicle de Passejades de la
Diputació de Barcelona

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Rubí

P0818300F

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de
Sabadell

P0818600I

Ajuntament de Sant
Celoni

P0820100F

Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant
Esteve de
Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta

P0820500G
P0820600E

P0820700C
P0820700C
P0821200C
P0819200G

Actuació
Estructures bàsiques del
SLO de Rubí: serveis
bàsics
Dinamització Esportiva i
Integració Social dels
joves al Barri de TorreRomeu
Cicle de Passejades per
a la Gent Gran " A cent
cap als cent"
Cicle de passejades per a
la gent gran "A cent cap
els 100"
Escola Esportiva
Municipal
Esport per prevenir el risc
d'exclusió social
Beques escoles
esportives, campus
esportius i activitats
aquàtiques
Esdeveniments i
programes esportius
Esport per prevenir el risc
d'exclusió
Mou el cos

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

63.450,00

53.932,50

28.168,07

18.650,57

18/Y/255540

Servei Mercat de
Treball

10.000,00

7.500,00

5.111,12

2.611,12

18/Y/252509

Oficina Activitats
Esportives

1.550,00

1.162,50

1.179,84

792,34

18/Y/252746

Oficina Activitats
Esportives

1.550,00

1.162,50

550,00

162,50

18/Y/252686

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

750,00

300,00

50,00

18/Y/252781

Oficina Activitats
Esportives

1.400,00

1.050,00

700,00

350,00

18/Y/252612

Oficina Activitats
Esportives

1.400,00

1.050,00

900,00

550,00

18/Y/252772

Oficina Activitats
Esportives

7.000,00

5.250,00

3.500,00

1.750,00

18/Y/253022

1.500,00

1.125,00

1.129,80

754,80

18/Y/252728

3.000,00

2.250,00

1.200,00

450,00

18/Y/252635

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant
Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta

Ajuntament de Sant
Martí de Centelles
Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

NIF Ens

Esport per prevenir el risc
d'exclusió a Sant Joan de
Vilatorrada
MILLORA MATERIAL
P0831100C INVENTARIABLE A SANT
JULIÀ DE CERDANYOLA
Beques per a activitats
esportives i programa
P0821800J
municipal de futbol en
valors
BEQUES ESPORTIVES
PER INFANTS PER
P0822200B
REDUIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
2018
Beques esportives per
P0822700A prevenir el risc d'exclusió
social
P0822500E

Ajuntament de Sant
Martí Sarroca

P0822700A

Ajuntament de Sant
Pere de Riudebitlles

P0823200A

Ajuntament de Sant
Quirze de Besora
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt

Actuació

P0823700J

Millora de la pista d'skate
Beques esportives per
infants i persones en
situació de vulnerabilitat
Esports per prevenir el
risc d'exclusió 2018

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

1.500,00

1.125,00

1.500,00

1.125,00

18/Y/252761

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

758,46

148,18

18/Y/252239

Oficina Equipaments
Esportius

2.000,00

1.500,00

900,00

400,00

18/Y/252592

Oficina Activitats
Esportives

1.800,00

1.350,00

1.100,00

650,00

18/Y/252682

Oficina Activitats
Esportives

2.000,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

18/Y/252570

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252009

Oficina Equipaments
Esportius

4.800,00

3.600,00

2.748,00

1.548,00

18/Y/252632

Oficina Activitats
Esportives

1.000,00

750,00

1.000,00

750,00

18/Y/252639

P0823800H

Esport sense barreres

10.000,00

7.500,00

4.860,79

2.360,79

18/Y/252653

P0826400D

BEQUES ESTADES
ESPORTIVES

3.000,00

2.250,00

2.200,00

1.450,00

18/Y/252623

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts

P0826300F

Ajuntament de Santa
Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet

P0824300H
P0824400F
P0824500C

Ajuntament de Santa
P0824500C
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
P0825000C
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
P0825600J
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
P0825600J
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
Maria de Merlès

P0825500B

Ajuntament de Santa
Maria d'Oló

P0825800F

Actuació
Beques per a famílies
desfavorides
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Esdeveniments i
programes esportius
Beques esportives: Tots
podem fer esport!
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Beques per accedir a la
pràctica esportiva
BEQUES PER 4O
PERSONES
Esport per prevenir el risc
d'exclusió
Esdeveniments i
programes esportius
Esdeveniments i
Programes esportius Sta.
Maria de Merlès 2018
Esport per prevenir el risc
d'exclusió

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

10.000,00

7.500,00

6.047,86

3.547,86

18/Y/252631

Oficina Activitats
Esportives

2.340,00

1.170,00

1.805,58

635,58

18/Y/251492

Servei Acció Social

3.000,00

2.250,00

1.500,00

750,00

18/Y/252901

10.000,00

7.500,00

7.400,00

4.900,00

18/Y/252789

9.360,00

4.680,00

5.700,00

1.020,00

18/Y/251485

10.000,00

7.500,00

3.200,00

700,00

18/Y/252609

4.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

18/Y/252671

200,00

150,00

200,00

150,00

18/Y/252664

3.500,00

2.625,00

1.750,00

875,00

18/Y/252880

3.500,00

2.625,00

876,72

1,72

18/Y/252897

Oficina Activitats
Esportives

3.575,00

2.681,25

3.317,50

2.423,75

18/Y/252755

Oficina Activitats
Esportives

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Servei Acció Social
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament de
Santpedor
Ajuntament de
Santpedor

Ajuntament de
Sentmenat

Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de
Talamanca
Ajuntament de
Tordera
Ajuntament de
Torelló

NIF Ens

Actuació

Material Inventariable
Santa Susanna 2018
BEQUES PER
P0819100I
ACTIVITATS
ESPORTIVES
Millora material
P0819100I inventariable equipaments
esportius 2018
AJUTS A L'ACTIVITAT
ESPORTIVA PER A LA
PREVENCIÓ DEL RISC
P0826700G
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
INFANTIL DE
L'AJUNTAMENT DE
SENTMENAT
Colònies esportives per
als infants amb risc
P0827700F
d'exclusió social de
Talamanca
Millora del material
inventariable
P0827700F
d'equipaments esportius
2018
Esport per prevenir el risc
P0828400B
d'exclusió
BEQUES ESPORTIVES
P0828500I PER PREVENIR EL RSIC
D'EXCLUSIÓ
P0826100J

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

2.441,13

1.830,85

1.522,95

912,67

18/Y/252158

Oficina Equipaments
Esportius

1.000,00

750,00

1.000,00

750,00

18/Y/252530

Oficina Activitats
Esportives

1.588,00

1.191,00

1.588,00

1.191,00

18/Y/252039

Oficina Equipaments
Esportius

1.500,00

1.125,00

700,00

325,00

18/Y/252571

Oficina Activitats
Esportives

500,00

375,00

300,00

175,00

18/Y/252813

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252030

Oficina Equipaments
Esportius

10.000,00

7.500,00

5.900,00

3.400,00

18/Y/252656

Oficina Activitats
Esportives

4.000,00

3.000,00

2.771,29

1.771,29

18/Y/252594

Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Ajuntament de
Torrelles de Llobregat
Ajuntament de
Vacarisses
Ajuntament de
Vallgorguina
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de
Vallirana
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de
Vallromanes
Ajuntament de Vic

Ajuntament de Vic

NIF Ens
P0828900A
P0829100G
P0829500H
P0829600F
P0829600F

P0829700D
P0829700D
P0829700D
P0829900J

P0829900J

Actuació
Cicle de passejades per a
la gent gran
Esport per prevenir el risc
d'exclusió
Esport per prevenir risc
exclusió social
Beques per infants en risc
d'exclusió social
PLA D'ACCIÓ DE
DESENVOLUPAMENT
ECONOMIC I LOCAL
Millora del material
inventariable
d'equipaments esportius
2018
Beques d'esport per
prevenir l'exclusió social
A Cent cap al
Cent_Vallromanes
Implementació d'un nou
model d'atesa als
emprenedors d'Osona
(18220)
Avaluació i impacte dels
projectes de
desenvolupament local de
Creació (18136)

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

1.550,00

1.162,50

550,00

162,50

18/Y/252522

1.800,00

1.350,00

540,00

90,00

18/Y/252646

1.300,00

975,00

600,00

275,00

18/Y/252591

4.000,00

3.000,00

2.222,14

1.222,14

18/Y/252586

6.192,00

5.263,20

6.192,00

5.263,20

18/Y/253464

2.441,13

1.830,85

1.741,97

1.131,69

18/Y/252103

200,00

150,00

100,00

50,00

18/Y/252645

1.550,00

1.162,50

550,00

162,50

18/Y/252519

78.685,00

66.882,25

19.060,97

7.258,22

18/Y/255570

Servei Teixit
Productiu

18/Y/253473

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

11.250,00

9.562,50

4.992,66

3.305,16

Centre gestor
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Equipaments
Esportius
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament de Vilada

P0830000F

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

Ajuntament de
Viladecans

P0830200B

Ajuntament de
Viladecavalls

P0830100D

Ajuntament de
Viladecavalls
Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830100D
P0830600C

Ajuntament de
Vilafranca del
Penedès

P0830600C

Ajuntament de
Vilassar de Mar

P0821700B

Ajuntament de Vilobí
del Penedès
Ajuntament de Viver i
Serrateix

P0830500E
P0830900G

Actuació
ESPORT PER
PREVENIR EL RISC
D'EXCLUSIÓ A VILADA
Programa de Mentoring
Laboral per a la inserció
professional 2018
SUPERVISIÓ D'EQUIPS
DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS
Esdeveniment esportiu
celebració "La Gala de
l'Esport 2018"
Adquisició banquetes i
penjarobes per vestidors
material inventariable. Joc
pals de Voleibol
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Supervisió d'equips de
serveis socials bàsics de
municipis de més de
20.000 habitants
Beques esportives per
prevenir el risc d'exclusió
CURS D'HIPOPRESIUS I
GIMNÀSTICA

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

400,00

300,00

200,00

100,00

18/Y/252598

Oficina Activitats
Esportives

81.000,00

68.850,00

17.169,95

5.019,95

18/Y/255490

Servei Mercat de
Treball

4.680,00

2.340,00

4.680,00

2.340,00

18/Y/251476

Servei Acció Social

3.500,00

2.625,00

3.500,00

2.625,00

18/Y/252837

Oficina Activitats
Esportives

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252057

Oficina Equipaments
Esportius

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252124

Oficina Equipaments
Esportius

4.680,00

2.340,00

3.180,00

840,00

18/Y/251495

Servei Acció Social

2.340,00

1.170,00

2.340,00

1.170,00

18/Y/251482

Servei Acció Social

1.400,00

1.050,00

700,00

350,00

18/Y/252815

900,00

675,00

900,00

675,00

18/Y/253020

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Ajuntament del
Masnou

P0811700D

Ajuntament del Papiol

P0815700J

Ajuntament del Pla
del Penedès

P0816300H

Ajuntament del Pont
de Vilomara i
Rocafort

P0818100J

Ajuntament dels
Hostalets de Pierola

P0816100B

Ajuntament dels
Hostalets de Pierola
Ajuntament dels
Hostalets de Pierola

Actuació
Centres Local de serveis
a les empreses
Esport per prevenir el risc
d'exclusió
ESDEVENIMENTS
ESPORTIUS 2018
USUARIS I EMPRESES
CONSOLIDEM EL
MÈTODE PER
COMPETÈNCIES EN EL
PONT DE VILOMARA I
ROCAFORT
Instal3lació de porteries i
cistelles del nou
poliesportiu

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

108.240,00

92.004,00

56.826,85

40.590,85

18/Y/255604

2.500,00

1.875,00

800,00

175,00

18/Y/252800

2.500,00

1.875,00

2.240,82

1.615,82

18/Y/252968

25.480,74

21.658,63

19.950,63

16.128,52

18/Y/255492

Servei Mercat de
Treball

2.441,13

1.830,85

2.441,13

1.830,85

18/Y/252097

Oficina Equipaments
Esportius

P0816100B

Beques esportives

1.000,00

750,00

628,57

378,57

18/Y/252611

P0816100B

Salut i Moviment

2.000,00

1.500,00

2.000,00

1.500,00

18/Y/252848

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

Duatló d'Òdena

2.000,00

1.500,00

790,00

290,00

18/Y/252552

Ajuntament d'Òdena

P0814200B

Pla de màrqueting
territorial d'Òdena

3.000,00

2.550,00

3.000,00

2.550,00

18/Y/253472

Consell Comarcal de
l'Anoia

P5800006H

Esdeveniments i
programes esportius

10.000,00

7.500,00

10.000,00

7.500,00

18/Y/253048

Centre gestor
Servei Teixit
Productiu
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives

Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Activitats
Esportives
Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari

NIF Ens

Consell Comarcal del
Maresme

P5800008D

Consell Comarcal del
Maresme

P5800008D

Consell Comarcal del
Moianès

P0800317J

Consell Comarcal del
Vallès Oriental

P5800010J

Consell Comarcal del
Vallès Oriental

P5800010J

Consell Comarcal
d'Osona

P5800015I

Actuació
Ocupabilitat per
competències al
Maresme. Any 2018
Suport i foment de
l'emprenedoria del
Maresme. Any 2018
REDACCIÓ DEL PLA
D'ACTUACIÓ
COMARCAL 2018-2020 La prestació de serveis
mancomunats, un nou
model pel
desenvolupament
econòmic, social i
territorial
Tendències de futur del
mercat de treball del
Vallès Oriental:
Prospectiva i identificació
dels perfils professionals
emergents
Manteniment del cens,
campanya de promoció i
dinamització dels PAE del
Vallès Oriental
Esport com a eina
d'inclusió social

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

21.528,00

18.298,80

21.528,00

18.298,80

18/Y/255499

Servei Mercat de
Treball

133.772,00

113.706,20

67.278,50

47.212,70

18/Y/255596

Servei Teixit
Productiu

18/Y/253469

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

14.472,00

12.301,20

14.472,00

12.301,20

28.575,00

24.288,75

28.575,00

24.288,75

18/Y/253498

Oficina Tècnica
d'Estratègies per al
Desenvolupament
Econòmic

54.924,00

46.685,40

16.490,11

8.251,51

18/Y/255573

Servei Teixit
Productiu

2.000,00

1.500,00

800,00

300,00

18/Y/252564

Oficina Activitats
Esportives

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens destinatari
Consorci de la Vall
del Ges, Orís i
Bisaura
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès
Entitat Municipal
Descentralitzada de
Sant Martí de
Torroella
Mancomunitat de
l'Alta Segarra

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import
renúncia/
revocació
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

Codi XGL

Centre gestor

NIF Ens

Actuació

Import
concedit
(EUR)

P0800157J

SERVEI D'EMPRESA I
EMPRENEDORIA

42.000,00

35.700,00

6.392,00

92,00

18/Y/255601

Servei Teixit
Productiu

16.073,02

13.662,07

10.865,63

8.454,68

18/Y/255460

Servei Mercat de
Treball

SOM OPORTUNITATS:
Q5856406C FORMA'T I OCUPA'T - EL
MOIANÈS VE DE GUST
Q5856406C

OFEM - OFICINA
EMPRESARIAL DEL
MOIANÈS 2018

46.352,46

39.399,59

18.316,69

11.363,82

18/Y/255612

Servei Teixit
Productiu

P0800043B

Adquisició taula exterior
tennis taula

1.500,00

1.125,00

1.500,00

1.125,00

18/Y/252167

Oficina Equipaments
Esportius

P0800045G

Esdeveniments i
programes esportius

6.000,00

4.500,00

6.000,00

4.500,00

18/Y/253116

Oficina Activitats
Esportives

450.392,40
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Cinquè. PUBLICAR el present dictamen en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i declarar que, d’acord amb el que estableix l’article 40.3 del règim del
Catàleg de serveis de l’any 2018, la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de
l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de
concurrència competitiva.”
Documents vinculats
Fitxa(6d364230a809e9c2d182)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Data signatura
23/10/2019, 11:38

Fitxa(570eca74cabebf7c9668)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Data signatura
23/10/2019, 11:38

40.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018; així com acceptar la renúncia dels ajuts concedits als ajuntaments
que consten al dictamen i revocar determinats ajuts en no haver presentat la
corresponent justificació (exp. núm. 2017/0001884).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, en data 23 de febrer
de 2017, el Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018, el
seu règim de concertació i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019” (AJG 44/17).

2.

El programa té per finalitat promoure l’ocupació de les persones aturades i
d’aquelles incloses en col·lectius en situació de risc d’exclusió social mitjançant la
concessió de suports econòmics per al desplegament de plans, programes i
mesures locals, ja siguin de caràcter pal·liatiu i/o preventiu, al mateix temps que
s’afavoreix la diversificació econòmica del conjunt de la demarcació de Barcelona.

3.

Per fer-ho possible, el programa es va articular mitjançant les següents línies de
suport:
a. Línia de suport a l’ocupació local (línia 1): Aquesta línia té per finalitat donar
suport als ens locals per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,
tant de forma preventiva com pal·liativa. En aquest sentit, es preveu concedir
ajuts per al finançament de plans locals d’ocupació, per a la formació de
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persones aturades i també per afavorir la contractació laboral a les empreses
privades.
b. Línia de dinamització econòmica dels petits municipis (línia 2): Aquesta línia de
suport té caràcter excepcional. Està adreçada específicament a aquells
municipis de fins a 1.000 habitants que no podien destinar recursos econòmics
a cap actuació de la Línia 1, els quals van poder sol·licitar acollir-se a la Línia 2.
4.

El pressupost màxim que es va destinar a aquest programa és de
60.000.000,00 €, el qual es va distribuir per anualitats en els termes següents:
a. Amb càrrec a l’anualitat 2017 s’imputen 30.000.000,00 €.
b. Amb càrrec a l’anualitat 2018 s’imputen 30.000.000,00 €.

5.

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data de 8 de juny de 2017, va
resoldre el procediment per a la concessió definitiva dels ajuts corresponents als
municipis amb població de fins a 1.000 habitants, en el marc de la Línia de suport
a la dinamització econòmica dels petits municipis (Línia 2) (AJG 257/17). Els ajuts
concedits en el marc de la Línia 1 es van atorgar al mateix acte referit al fet primer.

6.

D’acord amb l’article 23 del règim del programa, el termini d’execució era entre l’1
de gener del 2017 i el 31 de desembre de 2018. Pel que fa a la justificació, l’article
25 va establir com a data màxima el 31 de març de 2019.

7.

En base a l’anterior, un cop transcorregut el termini de justificació, es va procedir,
seguint l’article 28 del règim del programa, a tramitar la liquidació provisional dels
ajuts, la qual va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona número 6799/19, de data 23 de maig de 2019.

8.

Amb la liquidació provisional es va habilitar un termini d’audiència de quinze dies
des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
per tal de presentar la justificació pendent o al·legar el que s’estimés pertinent,
amb l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació dels imports no
justificats. L’esmentada publicació es va efectuar en data 28 de maig de 2019.

9.

Transcorregut aquest termini d’audiència, cal procedir, també en els termes de
l’article 28 del règim del programa, a tramitar l’aprovació de la liquidació definitiva i
la revocació, total o parcial, dels ajuts no justificats.

10. A aquest efecte, i d’acord amb l’informe emès pel centre gestor en data 9 de
setembre de 2019, el qual s’incorpora a l’expedient, es constata el següent:
 Existeixen ajuts als quals els ens destinataris han renunciat, bé en la seva
totalitat, bé parcialment, respecte dels quals s’ha d’acceptar la renúncia.
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 Existeixen ajuts que no s’han justificat en la seva totalitat, i als quals els ens
destinataris tampoc no han renunciat; per tant, s’han de revocar.
Fonaments de dret
1.

Vist l’article 28 “Tancament i liquidació de la convocatòria” del règim del Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018.

2.

L’apartat sisè, punt I.5.a), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de
la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern
la competència per, entre d’altres, aprovar la creació de programes
complementaris i d’altres instruments anàlegs i el seu règim, així com aprovar la
seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de recursos.

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del Programa complementari de foment de
l’ocupació local 2017-2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i, en
conseqüència, acceptar les renúncies i revocar els ajuts que s’indiquen en els acords
següents.
Segon. ACCEPTAR la renúncia dels ajuts concedits en el marc del Programa
complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019” que s’indiquen a continuació:
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament
d'Abrera

17/X/234118

206.922,91

165.538,32

0,00

63.004,77

41.384,59

1903901181 G/30101/24100/46264

Ajuntament
17/X/234112
d'Arenys de Mar

351.103,34

280.882,68

62.529,06

7.691,60

7.691,60

1903901182 G/30101/24100/46264

Aplicació
pressupostària 2019

Ajuntament
d'Artés

17/X/234108

161.687,49

129.350,00

30.544,76

1.792,73

1.792,73

1903901183 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Avià

17/X/234107

75.950,12

60.760,10

13.489,78

1.700,24

1.700,24

1903901184 G/30101/24100/46264

17/X/234104 1.723.433,19 1.378.746,56 278.841,36

65.845,27

65.845,27

1903901185 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Badalona
Ajuntament de
Barberà del
Vallès

17/X/234099

481.595,11

385.276,08

0,00

98.242,68

96.319,03

1903901186
(Renúncia
98.242,68€, G/30101/24100/46264
Revocació
2,67€)

Ajuntament de
Begues

17/X/234098

164.410,00

131.528,00

18.497,77

14.384,23

14.384,23

1903901187 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Bellprat

17/X/234097

25.336,31

20.269,04

3.258,38

1.808,89

1.808,89

1903901188 G/30101/24100/46264

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Ajuntament de
Borredà

17/X/234094

28.042,21

22.433,76

4.756,08

852,37

852,37

1903901190 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Calaf

17/X/234087

87.528,65

70.022,92

14.336,47

3.169,26

3.169,26

1903901191 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Canyelles

17/X/234075

93.464,18

74.771,34

14.517,07

4.175,77

4.175,77

1903901192 G/30101/24100/46264

17/X/234068

25.348,57

20.278,86

4.704,21

365,50

365,50

1903901193 G/30101/24100/46264

17/X/234065

405.954,29

324.763,44

65.686,69

15.504,16

15.504,16

1903901194 G/30101/24100/46264

17/X/234064

88.089,43

70.471,54

17.274,44

343,45

343,45

1903901195 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Castellbisbal

17/X/234063

205.747,14

164.597,72

39.310,64

1.838,78

1.838,78

1903901196 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Castelldefels

17/X/234061

665.348,63

532.278,90

95.169,10

37.900,63

37.900,63

1903901197 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Castell de
l'Areny
Ajuntament de
Castellar del
Vallès
Ajuntament de
Castellbell i el
Vilar

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Centelles

17/X/234051

174.561,27

139.649,02

8.183,59

26.728,66

26.728,66

1903901198 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Cervelló

17/X/234048

181.968,64

145.574,92

34.630,46

1.763,26

1.763,26

1903901199 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Collbató

17/X/234047

89.732,85

71.786,28

14.026,70

3.919,87

3.919,87

1903900258 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Cornellà de
Llobregat

17/X/234043

979.957,43

783.965,94

0,00

234.206,96

Ajuntament de
Fígols

17/X/234034

25.179,36

20.143,48

3.529,04

1.506,84

1.506,84

1903901201 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Gisclareny

17/X/234021

25.286,72

20.229,38

4.213,68

843,66

843,66

1903901203 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
la Granada

17/X/234020

76.145,84

60.916,68

13.236,68

1.992,48

1.992,48

1903901204 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
la Roca del
Vallès

17/X/233932

194.932,50

155.946,00

37.313,64

1.672,86

1.672,86

1903901205 G/30101/24100/46264

Aplicació
pressupostària 2019

195.991,49 1903901200 G/30101/24100/46264

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
les Masies de
Roda

17/X/233997

29.415,93

Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)
23.532,74

5.430,12

Import
renúncia
(EUR)
453,07

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor

453,07

1903900257 G/30101/24100/46264

Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball

Ajuntament de
Lliçà d'Amunt

17/X/234008

225.807,53

180.646,02

1.054,77

43.632,48

44.106,74

1903901207
(Renúncia
43.632,48€, G/30101/24100/46264
Revocació
474,26€)

Ajuntament de
Manresa

17/X/234001

917.524,53

734.019,62

158.281,52

25.223,39

25.223,39

1903901247 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Mediona

17/X/233991

78.412,43

62.729,94

15.417,69

264,80

264,80

1903901209 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Pacs del
Penedès

17/X/233960

30.653,95

12.261,58

6.421,30

11.971,07

11.971,07

Saldo no
incorporat
G/30101/24100/46262
com a
(Any 2018)
romanent al
2019

Ajuntament de
Pontons

17/X/233945

28.715,62

22.972,50

490,76

5.252,36

5.252,36

1903901210 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Rellinars

17/X/233934

29.965,50

23.972,40

5.992,57

0,53

0,53

Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball

Servei de
Mercat de
Treball
Direcció de
Serveis de
1903900731 G/13200/94210/46263
Cooperació
Local
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Rubí

17/X/233930

931.606,54

745.285,24

175.917,03

10.404,27

10.404,27

1903901211 G/30101/24100/46264

17/X/233923

533.944,00

427.155,20

48.080,39

58.708,41

58.708,41

1903901212 G/30101/24100/46264

17/X/233921

439.489,07

351.591,26

47.036,69

40.861,12

40.861,12

1903901213 G/30101/24100/46264

17/X/233915

86.201,75

68.961,40

13.964,44

3.275,91

3.275,91

1903901214 G/30101/24100/46264

17/X/233910

78.345,43

62.676,34

12.294,77

3.374,32

3.374,32

1903900294 G/30101/24100/46264

17/X/233907

544.280,45

435.424,36

89.216,48

19.639,61

19.639,61

1903900293 G/30101/24100/46264

17/X/233906

28.606,02

22.884,82

0,00

6.240,05

5.721,20

1903900331 G/30101/24100/46264

12.560,53

G/30101/24100/46262
(2.512,11€ Any 2018)
1903901215 G/30101/24100/46264
(12.560,53€ Any
2019)

Ajuntament de
Sant Adrià de
Besòs
Ajuntament de
Sant Andreu de
la Barca
Ajuntament de
Sant Cebrià de
Vallalta
Ajuntament de
Sant Esteve de
Palautordera
Ajuntament de
Sant Feliu de
Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu
Sasserra
Ajuntament de
Sant Jaume de
Frontanyà

17/X/233901

25.121,07

10.048,43

0,00

25.121,07

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Ens destinatari
Ajuntament de
Sant Joan de
Vilatorrada
Ajuntament de
Sant Just
Desvern
Ajuntament de
Sant Martí de
Tous
Ajuntament de
Sant Martí
Sarroca
Ajuntament de
Sant Pere de
Vilamajor
Ajuntament de
Sant Vicenç de
Torelló
Ajuntament de
Santa Coloma
de Gramenet
Ajuntament de
Santa Margarida
i els Monjos

Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

17/X/233900

195.884,98

156.707,98

26.719,27

12.457,73

12.457,73

1903901216 G/30101/24100/46264

17/X/233896

348.425,49

278.740,40

23.950,12

45.734,97

45.734,97

1903901217 G/30101/24100/46264

17/X/233891

69.442,08

55.553,66

7.094,77

6.793,65

6.793,65

1903901218 G/30101/24100/46264

17/X/233890

82.663,51

66.130,80

0,00

25.101,76

16.532,71

1903901219 G/30101/24100/46264

17/X/233884

91.381,43

73.105,14

16.506,08

1.770,21

1.770,21

1903901220 G/30101/24100/46264

17/X/233872

74.544,74

59.635,80

12.266,20

2.642,74

2.642,74

1903901222 G/30101/24100/46264

17/X/233868 1.259.870,95 1.007.896,76 231.966,22

20.007,97

20.007,97

1903901224 G/30101/24100/46264

17/X/233862

5.560,02

5.560,02

1903901225 G/30101/24100/46264

176.569,77

141.255,82

29.753,93

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Codi XGL

17/X/233858

25.905,26

20.724,20

4.342,85

838,21

838,21

1903900329 G/30101/24100/46264

17/X/233856

68.283,85

54.627,08

13.134,89

521,88

521,88

1903901226 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Seva

17/X/233851

84.023,64

67.218,92

0,00

23.468,46

16.804,72

1903900297 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Sitges

17/X/233850

422.979,40

338.383,52

36.694,99

47.900,89

47.900,89

1903901227 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Torelló

17/X/233835

219.502,32

175.601,86

14.832,97

29.067,49

29.067,49

1903901228 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Torrelles de
Llobregat

17/X/233831

162.963,62

130.370,90

28.350,13

4.242,59

4.242,59

1903901249 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Vallcebre

17/X/233827

26.491,50

21.193,20

4.859,19

439,11

439,11

1903901229 G/30101/24100/46264

Ajuntament de
Vallromanes

17/X/233824

77.347,71

61.878,16

5.951,60

9.517,95

9.517,95

1903901230 G/30101/24100/46264

Ens destinatari
Ajuntament de
Santa Maria de
Miralles
Ajuntament de
Santa Maria
d'Oló

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Import
concedit
(EUR)

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament de
Viladecavalls

17/X/233819

175.289,42

140.231,54

14.288,52

20.769,36

20.769,36

1903901231 G/30101/24100/46264

Ajuntament del
Brull

17/X/234092

26.414,34

21.131,48

1.449,34

3.833,52

3.833,52

1903900114 G/30101/24100/46264

Ajuntament del
17/X/233950
Pla del Penedès

70.938,85

56.751,08

8.388,61

5.799,16

5.799,16

1903900214 G/30101/24100/46264

17/X/233946

88.403,85

70.723,08

16.020,33

1.660,44

1.660,44

1903901233 G/30101/24100/46264

17/X/233944

697.457,42

557.965,94

133.170,37

6.321,11

6.321,11

1903901234 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Esparreguera

17/X/234040

408.040,89

326.432,72

57.668,99

23.939,18

23.939,18

1903901250 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Olèrdola

17/X/233970

85.962,63

68.770,10

10.508,85

6.683,68

6.683,68

1903901235 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Olesa de
Bonesvalls

17/X/233969

73.594,77

58.875,82

14.515,17

203,78

203,78

1903900272 G/30101/24100/46264

Ajuntament del
Pont de
Vilomara i
Rocafort
Ajuntament del
Prat de
Llobregat

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
renúncia
(EUR)

Import
ajustament Op. compt.
de valor
d'ajust. de
negatiu
valor neg.
(EUR)

Ens destinatari

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Ajuntament
d'Olivella

17/X/233967

87.708,81

70.167,04

14.869,40

2.672,37

2.672,37

1903901236 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Oristà

17/X/233963

28.157,87

22.526,30

173,45

5.458,12

5.458,12

1903901237 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Orpí

17/X/233962

25.936,65

20.749,32

4.708,58

478,75

478,75

1903901238 G/30101/24100/46264

Ajuntament
d'Òrrius

17/X/233961

29.283,79

23.427,04

5.411,50

445,25

445,25

1903900732 G/13200/94210/46263

Entitat Municipal
Descentralitzada 17/X/233808
de Bellaterra

74.799,93

59.839,94

14.799,06

160,93

160,93

1903901239 G/30101/24100/46864

1.160.168,66

Aplicació
pressupostària 2019

Centre
gestor
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Direcció de
Serveis de
Cooperació
Local
Servei de
Mercat de
Treball
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Tercer. REVOCAR els ajuts concedits en el marc del Programa complementari de
foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
que s’indiquen a continuació:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
P0801400C
d'Aiguafreda

Línia de
suport

Import
concedit
(EUR)

Ocupació
local
(línia 1)

78.536,93

Ajuntament
de Barberà
del Vallès

Ocupació
P0825200I
local
(línia 1)

Ajuntament
de Berga

P0802200F

Ajuntament
de Callús

P0803700D

Ajuntament
de Cànoves i P0804100F
Samalús
Ajuntament
de Gelida

P0809000C

Ajuntament
P0809100A
de Gironella
Ajuntament
de l'Hospitalet P0810000J
de Llobregat

481.595,11

Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)
31.414,77

385.276,08

43.247,96

0,00

Ocupació
local
364.207,67
145.683,07 206.627,99
(línia 1)
Ocupació
local
76.189,23
60.951,38
5.294,28
(línia 1)
Ocupació
local
81.571,76
65.257,40
0,00
(línia 1)
Ocupació
local
175.082,62
140.066,10
31.107,09
(línia 1)
Ocupació
local
94.103,03
75.282,42
17.625,99
(línia 1)
Ocupació
local
1.757.667,96 1.406.134,36 340.720,13
(línia 1)

Import
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

3.874,20

Op. compt.
d'ajust. de
valor neg.

Aplicació
pressupostària
2019

Centre
gestor

3.874,20

17/X/234116 1903901243

G/30101/24100/4
6264

Servei de
Mercat de
Treball

2,67

96.319,03

1903901186
(Renúncia
G/30101/24100/4
17/X/234099 98.242,68€,
6264
Revocació
2,67€)

Servei de
Mercat de
Treball

11.896,61

11.896,61

17/X/234096 1903901189

G/30101/24100/4
6264

9.943,57

9.943,57

17/X/234081 1903901244

G/30101/24100/4
6264

37.721,20

16.314,36

17/X/234076 1903901245

G/30101/24100/4
6264

3.909,43

3.909,43

17/X/234023 1903901202

G/30101/24100/4
6264

1.194,62

1.194,62

17/X/234022 1903901246

G/30101/24100/4
6264

10.813,47

10.813,47

17/X/234014 1903901206

G/30101/24100/4
6264

Codi XGL

Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Ens
destinatari

NIF Ens

Línia de
suport

Ajuntament
de Lliçà
d'Amunt

Ocupació
P0810600G
local
(línia 1)

Ajuntament
de Lliçà de
Vall

P0810700E

Ocupació
local
(línia 1)
Ocupació
Ajuntament
P0817400E
local
de Puig-reig
(línia 1)
Ajuntament
Ocupació
de Sant
P0823900F
local
Quirze Safaja
(línia 1)
Ajuntament
Ocupació
de Santa
P0824400F
local
Coloma de
(línia 1)
Cervelló
Ajuntament
Ocupació
de Vilassar de P0821300A
local
Dalt
(línia 1)

Import
concedit
(EUR)

Total
Altres
pagaments
pagaments
avançats
(EUR)
(EUR)

Import
revocació
(EUR)

Import
ajustament
de valor
negatiu
(EUR)

Codi XGL

Op. compt.
d'ajust. de
valor neg.

Aplicació
pressupostària
2019

Centre
gestor

225.807,53

180.646,02

1.054,77

474,26

44.106,74

1903901207
(Renúncia
G/30101/24100/4
17/X/234008 43.632,48€,
6264
Revocació
474,26€)

168.056,79

134.445,44

31.430,48

2.181,07

2.180,87

17/X/234007 1903901208

G/30101/24100/4
6264

89.292,09

71.433,68

0,00

28.680,36

17.858,41

17/X/233938 1903901248

G/30101/24100/4
6264

28.678,96

22.943,16

0,00

16.505,12

5.735,80

17/X/233878 1903901221

G/30101/24100/4
6264

175.144,86

140.115,88

33.767,36

1.261,62

1.261,62

17/X/233869 1903901223

G/30101/24100/4
6264

Servei de
Mercat de
Treball

182.224,50

145.779,60

23.065,97

13.378,93

13.378,93

17/X/233812 1903901232

G/30101/24100/4
6264

Servei de
Mercat de
Treball

141.837,13

Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
Servei de
Mercat de
Treball
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Quart. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que
s’indica a continuació es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. Sense
perjudici de l’anterior, l’ens pot efectuar el reintegrament mitjançant transferència
bancària al compte de la Diputació de Barcelona.
Ens
destinatari
Ajuntament
d'Abrera
Ajuntament
de Barberà
del Vallès
Ajuntament
de Cànoves
i Samalús
Ajuntament
de Cornellà
de Llobregat
Ajuntament
de Lliçà de
Vall
Ajuntament
de Puig-reig
Ajuntament
de Sant
Feliu
Sasserra
Ajuntament
de Sant
Jaume de
Frontanyà
Ajuntament
de Sant
Martí
Sarroca
Ajuntament
de Sant
Quirze
Safaja
Ajuntament
de Seva

NIF Ens

Línia de
suport

Codi XGL

Import
concedit
(EUR)

Import
pagament
avançat
(EUR)

Import a
reintegrar
(EUR)

P0800100J

Ocupació
17/X/234118
local (línia 1)

206.922,91

165.538,32

21.620,18

P0825200I

Ocupació
17/X/234099
local (línia 1)

481.595,11

385.276,08

1.926,32

P0804100F

Ocupació
17/X/234076
local (línia 1)

81.571,76

65.257,40

21.406,84

P0807200A

Ocupació
17/X/234043
local (línia 1)

979.957,43

783.965,94

38.215,47

P0810700E

Ocupació
17/X/234007
local (línia 1)

168.056,79

134.445,44

0,20

P0817400E

Ocupació
17/X/233938
local (línia 1)

89.292,09

71.433,68

10.821,95

P0821100E

Ocupació
17/X/233906
local (línia 1)

28.606,02

22.884,82

518,85

P0821500F

Ocupació
17/X/233901
local (línia 1)

25.121,07

10.048,43

10.048,43

P0822700A

Ocupació
17/X/233890
local (línia 1)

82.663,51

66.130,80

8.569,05

P0823900F

Ocupació
17/X/233878
local (línia 1)

28.678,96

22.943,16

10.769,32

P0826900C

Ocupació
17/X/233851
local (línia 1)

84.023,64

67.218,92

6.663,74
130.560,35

Cinquè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats.”
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41.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia parcial, per import de 199.382,60 €, de l’ajut atorgat en el marc del
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Barcelona, en data 10 de maig de 2013, en relació amb l’actuació referent al
“Dipòsit Rei Martí”, tot de conformitat amb el desenvolupament del Protocol
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (exp. núm. 2013/0002737).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, el 25 d’abril de 2013,
mitjançant dictamen núm. 165/13, un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015, que es va subscriure per les parts el 10 de maig de 2013, i que
tenia per objecte contribuir al finançament de les actuacions següents: “Palau Llió i
Museu Verdaguer”, “Castell de Montjuïc”, “Dipòsit Rei Martí”, “Consorci Drassanes
Museu Marítim” i “Adequació Anella Olímpica”.
2. El citat conveni s’ha anat modificant al llarg del temps per atendre les necessitats
expressades per l’Ajuntament de Barcelona respecte de les diferents actuacions,
mitjançant l’aprovació de diverses addendes, de les quals, als efectes del present
acord, es destaca la relativa a l’actuació “Dipòsit del Rei Martí”, aprovada per
dictamen núm. 692/17, de la Junta de Govern de la Diputació el 18 de desembre de
2017, mitjançant la qual es va ampliar fins el 31 d’octubre de 2018 el termini
d’execució i justificació de l’esmentada actuació, única que restava pendent
d’executar i justificar del conveni. Les parts van subscriure la referida addenda en
data 19 de gener de 2018.
3. Respecte d’aquesta darrera actuació, el 31 d’octubre de 2018, l’Ajuntament de
Barcelona va comunicar la renúncia a la quantia de 199.382,60 euros pendents de
justificar, atès que aquest saldo, segons la certificació que acompanya de l’acord
adoptat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament el dia 25 d’octubre de 2018, no
s’executarà.
4. D’acord amb la informació de què disposa la Direcció de Serveis de Cooperació
Local, les dades i xifres que consten a la sol·licitud de l’Ajuntament de Barcelona
són correctes i, en conseqüència, cal procedir a acceptar l’esmentada renúncia.
5. El conveni que regeix l’actuació determina que les modificacions requereixen la
prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, formaran
part integrant del mateix.

Àrea de Presidència
Secretaria General

6. Per últim s’assenyala que l’acceptació de la renúncia comporta el corresponent
ajustament de valor negatiu en la comptabilitat de la corporació.
Fonaments de dret
1. Vist l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, amb relació al desistiment i renúncia dels
interessats.
2. Vist l’apartat sisè, punt I.5.e), de la part resolutiva del decret de la Presidència
número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple
dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de
la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, en virtut del qual en matèria de
Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació, s’atribueix a la Junta
de Govern la competència per aprovar convenis específics, sempre que l’import
sigui superior a 100.000 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. ACCEPTAR la renúncia parcial de l’ajut en el marc del conveni de
col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Barcelona en data 10 de maig de 2013 en
desenvolupament del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
d’acord amb el detall que s’indica en aquest acord, i, en conseqüència, efectuar el
corresponent ajustament de valor negatiu en la comptabilitat:
Ens destinatari
NIF
Actuació
Import concedit (EUR)
Import de renúncia (EUR)
Op. comptable ajustament de valor
Aplicació pressupostària

Ajuntament de Barcelona
P0801900B
Dipòsit Rei Martí
1.500.000,00
199.382,60
1903901604
G/13200/94210/76240

Segon. NOTIFICAR el present dictamen a l’ens afectat.”
42.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de desembre de 2018 i del termini de
justificació fins al 15 de novembre de 2019 de l’ajut atorgat a favor de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès “Projecte d’urbanització i endegament de
la riera de Vallvidrera, al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK
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6+750 i el PK 7+580”, així com aprovar una modificació, mitjançant addenda del
referit conveni, en referència als terminis d’execució i de justificació dins del
marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015
(exp. núm. 2013/0006361).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de
Barcelona núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions
de gestió d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”. En aquesta resolució s’establien els terminis màxims
d’execució i de justificació de les actuacions aprovades a la seva empara, fixats
amb caràcter general en el 31 de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018,
respectivament.

2.

En favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per acord de la Junta de
Govern de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016, es va aprovar
el conveni 14/X/113845 “Urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera, al
Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”,
d’1.889.271,40 euros. El termini màxim d’execució acabava el 31 de desembre de
2017, mentre que el de justificació acabava el 31 de març de 2018.

3.

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7063/18, de 9 de
juliol de 2018, es van aprovar les Instruccions de tancament de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, les quals establien el
procediment i els requisits a seguir en el cas dels ajuts que no poguessin
executar-se en termini, respecte dels quals els destinataris havien presentat
sol·licitud d’ampliació dels terminis.

4.

Per a aquests ajuts, les esmentades instruccions preveien que, quan de l’anàlisi
del calendari d’execució de l’actuació i de la informació sobre l’estat d’execució
informats per l’ens destinatari a la Diputació de Barcelona, es constatés que els
ajuts es podien executar i justificar com a molt tard a 15 de novembre de 2018, els
terminis es podrien ampliar fins a aquesta data.

5.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar el 15 de setembre de 2017
sol·licitud d’ampliació dels terminis de l’esmentada actuació. El retard estava
motivat en el fet que l’aprovació del projecte definitiu de l’actuació depenia de
l’emissió d’un informe preceptiu i vinculant per part de l’ACA, que es va
recepcionar més tard del previst. Posteriorment, la gestió d’al·legacions
presentades van dilatar encara més el calendari, impossibilitant el compliment dels
terminis inicialment previstos.
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6.

En base a l’anterior, per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 511/17,
de 26 d’octubre de 2017, es va aprovar l’ampliació dels terminis d’execució i
justificació de l’ajut fins al 31 d’octubre de 2018 de l’ajut, previ informe favorable
emès pel centre gestor; així com l’autorització i disposició de la despesa
corresponent a càrrec del pressupost de l’exercici 2018, crèdit que s’ha incorporat
com a romanent en el pressupost de l’exercici 2019.

7.

En data 23 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va sol·licitar
una nova ampliació dels terminis d’execució i justificació de l’actuació com a
conseqüència, d’una banda, de deficiències detectades al projecte constructiu i,
de l’altra, d’endarreriments ocasionats per fenòmens meteorològics.

8.

Tot i habilitar-se la possibilitat de pròrroga fins al 31 d’octubre de 2018, es va
constatar que nombroses actuacions requerien d’un termini superior. En aquest
sentit, per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6406/19, de
20 de maig de 2019, es va aprovar la modificació de les Instruccions de tancament
de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Aquestes amplien fins al 15 de novembre de 2019 el termini per poder executar i
justificar les actuacions que han estat objecte de sol·licitud de pròrroga, previ
informe favorable del centre gestor responsable de l’actuació. Igualment, s’habilita
un termini de 15 dies per tal que els ens locals que havien sol·licitat l’ampliació
puguin actualitzar la informació de les peticions inicials.

9.

A aquest efecte, en data 2 de juliol de 2019, el centre gestor responsable ha emès
informe favorable, que s’incorpora a l’expedient.

10. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica
d’acord amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
estableix que no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin
iniciat abans de la seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir
una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis
inicials, si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de
tercers.
11. En aquest sentit, una eventual ampliació dels terminis d’execució i de justificació
d’aquesta actuació en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es
pugui completar amb normalitat la seva execució, endarrerida per circumstàncies
motivades, garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i
la satisfacció de l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquesta
actuació.
12. Per tot l’anterior, es considera que la sol·licitud s’ha d’admetre i procedir sense
més demora a la tramitació de l’ampliació de terminis sol·licitada. La resolució ha
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de ser promoguda per la Direcció de Serveis de Cooperació Local i s’ha de
notificar a tots els destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
13. Es considera oportú, no obstant, delimitar l’abast temporal de l’ampliació a efecte
de donar cobertura exclusivament a la despesa executada entre l’1 de novembre
de 2018 i el 31 de desembre de 2018 i que l’Ajuntament ja ha justificat en data 2
de maig de 2019; essent aquesta la única justificació presentada pendent de
tramitar. L’ampliació no comporta cap reajustament pressupostari degut a què, en
tractar-se de despesa executada el 2018, es pot pagar a càrrec del crèdit
incorporat com a romanent a l’exercici 2019.
14. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la
prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades,
formaran part integrant del mateix.
Fonaments de dret
L’apartat sisè, punt I.5.e), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a
aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’ampliació del termini d’execució fins al 31 de desembre de 2018 i
del termini de justificació fins al 15 de novembre de 2019 de l’ajut en favor de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que s’indica en aquest acord, aprovat per acord
de la Junta de Govern de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016, i
modificat per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 511/17, de 26
d’octubre de 2017, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015:
Ens destinatari
NIF Ens
Actuació
Import concedit (EUR)
Codi XGL

Ajuntament de Sant Cugat de Vallès
P0820400J
Projecte d’urbanització i endegament de la riera
de Vallvidrera, al Sector de Can Borrull. Carretera
BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580
1.889.271,40
14/X/113845
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Expedient SIGC
Centre gestor

2014/10139
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i
Mobilitat

Segon. APROVAR, en virtut de l’acord primer del present dictamen, la modificació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès aprovat
per Junta de Govern de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de 2016, i
modificat posteriorment per acord de Junta de Govern de la Diputació núm. 511/17, de
26 d’octubre de 2017, d’acord amb el text de l’addenda que es transcriu a continuació:
“Addenda al conveni “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera,
al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, facultat/da en aplicació de l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.6.i), del
decret de la Presidència número 8924/2019, de data 23 de juliol de 2019, sobre
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i
modificat parcialment pels decrets de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol
de 2019, publicat al BOPB de 30 de juliol de 2019, i número 9775/2019, de data 13 de
setembre de 2019, publicat al BOPB de 18 de setembre de 2019; assistit/da pel/per la
secretari/ària delegat/da <nom i cognoms>, en virtut de les facultats conferides pel decret de
la Presidència núm. 7233/18, de 12 de juliol de 2018, publicat al BOPB de 17 de juliol de
2018.
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit pel/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
Les parts, en la qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal
per obligar-se i efectuar els presents atorgaments,
MANIFESTEN QUE
1.

Per decret del diputat delegat per a la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona
núm. 8912/13, de 15 d’octubre de 2013, es van aprovar les Instruccions de gestió
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”. En aquesta resolució s’establien els terminis màxims d’execució i de
justificació de les actuacions aprovades a la seva empara, fixats amb caràcter general
en el 31 de desembre de 2017 i el 31 de març de 2018, respectivament.

2.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 732/16, de 22 de desembre de
2016, es va aprovar l’ajut 14/X/113845 “Urbanització i endegament de la riera de
Vallvidrera, al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK
7+580”, d’1.889.271,40 euros, en favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El
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termini màxim d’execució acabava el 31 de desembre de 2017, mentre que el de
justificació acabava el 31 de març de 2018.
3.

Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7063/18, de 9 de juliol
de 2018, es van aprovar les Instruccions de tancament de les Meses de concertació del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, les quals establien el procediment i els
requisits a seguir en el cas dels ajuts que no poguessin executar-se en termini,
respecte dels quals els destinataris havien presentat sol·licitud d’ampliació dels
terminis.

4.

Per a aquests ajuts, les esmentades instruccions preveien que, quan de l’anàlisi del
calendari d’execució de l’actuació i de la informació sobre l’estat d’execució informats
per l’ens destinatari a la Diputació de Barcelona, es constatés que els ajuts es podien
executar i justificar com a molt tard a 15 de novembre de 2018, els terminis es podrien
ampliar fins a aquesta data.

5.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va presentar el 15 de setembre de 2017
sol·licitud d’ampliació dels terminis de l’esmentada actuació. El retard estava motivat en
el fet que l’aprovació del projecte definitiu de l’actuació depenia de l’emissió d’un
informe preceptiu i vinculant per part de l’ACA, que es va recepcionar més tard del
previst. Posteriorment, la gestió d’al·legacions presentades van dilatar encara més el
calendari, impossibilitant el compliment dels terminis inicialment previstos.

6.

En base a l’anterior, per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 511/17, de
26 d’octubre de 2017, es va aprovar l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de
l’ajut fins al 31 d’octubre de 2018 de l’ajut, previ informe favorable emès pel centre
gestor; així com l’autorització i disposició de la despesa corresponent a càrrec del
pressupost de l’exercici 2018, crèdit que s’ha incorporat com a romanent en el
pressupost de l’exercici 2019.

7.

En data 23 de juliol de 2018, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va sol·licitar una
nova ampliació dels terminis d’execució i justificació de l’actuació com a conseqüència,
d’una banda, de deficiències detectades al projecte constructiu i, de l’altra,
d’endarreriments ocasionats per fenòmens meteorològics.

8.

Tot i habilitar-se la possibilitat de pròrroga fins al 31 d’octubre de 2018, es va constatar
que nombroses actuacions requerien d’un termini superior. En aquest sentit, per decret
de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6406/19, de 20 de maig de 2019,
es va aprovar la modificació de les Instruccions de tancament de les Meses de
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquestes amplien fins al 15
de novembre de 2019 el termini per poder executar i justificar les actuacions que han
estat objecte de sol·licitud de pròrroga, previ informe favorable del centre gestor
responsable de l’actuació. Igualment, s’habilita un termini de 15 dies per tal que els ens
locals que havien sol·licitat l’ampliació puguin actualitzar la informació de les peticions
inicials.

9.

A aquest efecte, en data 2 de juliol de 2019, el centre gestor responsable ha emès
informe favorable, que s’incorpora a l’expedient.
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10. L’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que s’aplica d’acord
amb la disposició transitòria tercera a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix que
no serà aplicable aquesta última Llei als procediments que s’hagin iniciat abans de la
seva entrada en vigor, permet a les Administracions concedir una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels terminis inicials, si les
circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers.
11. En aquest sentit, una eventual ampliació dels terminis d’execució i de justificació
d’aquesta actuació en cap cas perjudica drets de tercers sinó que permet que es pugui
completar amb normalitat la seva execució, endarrerida per circumstàncies motivades,
garantint així l’efectivitat dels compromisos assumits per la Diputació i la satisfacció de
l’interès públic a assolir amb el desenvolupament d’aquesta actuació.
12. Per tot l’anterior, es considera que la sol·licitud s’ha d’admetre i procedir sense més
demora a la tramitació de l’ampliació de terminis sol·licitada. La resolució ha de ser
promoguda per la Direcció de Serveis de Cooperació Local i s’ha de notificar a tots els
destinataris en el termini màxim de deu dies des de l’aprovació.
15. Es considera oportú, no obstant, delimitar l’abast temporal de l’ampliació a efecte de
donar cobertura exclusivament a la despesa executada entre l’1 de novembre de 2018 i
el 31 de desembre de 2018 i que l’Ajuntament ja ha justificat en data 2 de maig de
2019; essent aquesta la única justificació presentada pendent de tramitar. L’ampliació
no comporta cap reajustament pressupostari degut a què, en tractar-se de despesa
executada el 2018, es pot pagar a càrrec del crèdit incorporat com a romanent a
l’exercici 2019.
13. D’acord amb el conveni que regeix l’actuació, les modificacions requeriran la prèvia
aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop aprovades, formaran part
integrant del mateix.
14. En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni, amb
subjecció als següents
ACORDS
Primer. Modificar el pacte cinquè del conveni, segons el següent tenor literal:
“Cinquè. Execució i justificació de despeses
1. Aquesta actuació anirà a càrrec de l’ens destinatari, sens perjudici que la pugui
desenvolupar un altre ens d’acord amb l’establert a l’article 7 de les instruccions de
gestió.
2. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre
de 2018, termini d’execució de l’actuació.
3. La justificació s’ha de tramitar mitjançant la realització del tràmit “M400”, en funció de
l’àmbit i modalitat d’execució de l’actuació objecte d’ajut, disponible a la Seu Electrònica
de la Diputació.
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4. El termini per presentar justificacions serà, com a màxim, el 15 de novembre de 2019.
5. Durant el període d’execució de l’actuació i fins al límit d’aportació establert dins
l’anualitat, l’ens destinatari podrà presentar les justificacions que consideri necessàries,
amb caràcter previ a la realització de pagaments parcials per l’import que es justifiqui.
6. Quan es tracti de justificacions que impliquin la finalització de l’actuació (última
justificació), si el total d’aportacions per a l’actuació supera el 100 per cent del cost de
realització o si les despeses justificades per l’ens són inferiors a l’aportació aprovada,
l’ajut econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a
la reducció operada.
7. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris hauran d'estar datades
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es referiran, en tot cas, a
actuacions realitzades durant el període d'execució establert.”
En prova de conformitat, totes dues parts signen aquesta addenda al conveni.“

Tercer. NOTIFICAR el present acte a l’ens afectat.”
43.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
reconeixement de crèdit, per import de 42.867,69 €, a favor de l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès, i un altre per import de 44.201,29 € a favor de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, per a fer front a les despeses justificades del
Programa complementari de millora de camins municipals (exp. núm.
2016/0005360).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de juny de 2016
va aprovar, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", el Programa
complementari de millora de camins municipals, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió d'ajuts (AJG 229/16), la qual es va resoldre pel
mateix òrgan el 10 de novembre de 2016 (AJG 567/16).

2.

El centre gestor responsable del programa és la gerència de Serveis
d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.

3.

Entre d’altres, es van atorgar ajuts a favor de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i
de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, segons el detall següent:

Ens local

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
2017 (EUR)

Aplicació
pressupostària

Ajuntament
de l’Ametlla
del Vallès

P0800500A

Camí a la Font
del Gat

16/X/230511

48.018,12

G/50100/45302/76261
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Ens local
Ajuntament
Sant Vicenç
dels Horts

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
concedit
2017 (EUR)

Aplicació
pressupostària

P0826300F

Camí paral·lel a
la plataforma
d’ADIF a l’àmbit
del riu Llobregat

16/X/230315

45.884,76

G/50100/45302/76261

Total

93.902,88

4.

Els ajuts a favor d’aquests ens es van periodificar per a l’exercici 2017. Així doncs,
d’acord amb l’article 27 del règim del programa, el termini d’execució i justificació
va concloure el 15 d'octubre de 2018.

5.

En temps i forma, els ens locals esmentats van sol·licitar l’ampliació del termini
d’execució i justificació. L’ampliació sol·licitada es va concedir en ambdós casos
fins al 15 de desembre de 2018, mitjançant decrets de la Presidència de la
corporació núm. 11766/18, de 7 de novembre de 2018 (Sant Vicenç dels Horts), i
núm. 12955/18, de 27 de novembre de 2018 (Ametlla del Vallès).

6.

L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès va presentar dins el termini justificació de
despeses per import de 42.867,69 euros. Se li va requerir l’esmena de la
documentació, cosa que va efectuar el 18 de desembre de 2018, sense temps
suficient per revisar-la i tramitar el corresponent reconeixement d’obligacions
abans del tancament de l’exercici pressupostari 2018. Aquest crèdit, en haver-se
aprovat el 2017 i haver-se incorporat com a romanent un exercici, ja no es va
tornar a incorporar a l’exercici 2019. Cal procedir, per tant, a reconèixer el crèdit
que es deriva d’aquesta justificació.

7.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts va presentar la justificació de despeses
l’11 de març de 2019, transcorregut el termini de justificació. La justificació inclou
dues certificacions d’obra. La primera, per import de 44.201,29 euros, és de 31
d’octubre de 2018, mentre que la segona, d’import 1.683,47 euros, és de 20 de
febrer de 2019, per tant, datada aquesta última fora del termini d’execució, motiu
pel qual no es pot tenir en compte.

8.

A aquest efecte, l’article 35 del règim del programa, relatiu a l’audiència i
tancament de la convocatòria, disposa que una vegada transcorregut el termini de
justificació, el centre gestor ha de requerir als destinataris per a què en el termini
improrrogable de quinze dies presentin les justificacions pendents. Transcorregut
aquest termini, s’ha d’aprovar la liquidació provisional i habilitar un termini
d’audiència de quinze dies per tal d’esmenar la justificació pendent i/o al·legar el
que s’estimi pertinent.
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9.

D’altra banda, l’article 76 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú, estableix que els interessats poden aportar documents en
qualsevol moment del procediment anterior a l’audiència.

10. Així mateix, i relacionat amb la presentació extemporània de la justificació, la
doctrina del Tribunal Suprem té establert, d’acord amb el principi de
proporcionalitat, que el rigor exigible a l’hora d’apreciar un incompliment formal
s’ha de temperar quan es comprova la realització de l’actuació dins el termini
establert (sentència de la Secció Tercera, Sala Tercera, del Tribunal Suprem, de 8
de febrer de 2016).
11. Atesa la normativa i jurisprudència anterior, i relacionada aquesta amb el fet que
no s’ha requerit l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, una vegada transcorregut
el termini de justificació, ni se li ha concedit termini d’audiència, i que aquest
Ajuntament ha executat dins el termini l’actuació, escau tenir per efectuat el tràmit
de justificació i procedir a reconèixer el crèdit que se’n deriva, sense perjudici de la
comprovació prèvia al pagament dels requisits de la normativa, que correspon al
centre gestor.
12. D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació
de Barcelona, es podran imputar a càrrec del pressupost de despeses de l’exercici
corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzat en any anteriors.
13. Respecte a la despesa objecte de reconeixement de crèdit, per un import total de
87.068,98 euros, existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent; així
com, també existia consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior
exercici, havent-se realitzat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a
dret.
Fonaments de dret
1.

La Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona
determina la tramitació i els efectes de la figura del reconeixement de crèdit.

2.

El punt 4 de la Instrucció sobre diverses matèries de control intern de la
Intervenció General, de 10 d’abril de 2019, desenvolupa el marc d’aplicació de la
figura del reconeixement de crèdit.

3.

L’apartat sisè, punt I.5.a), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de
la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern
la competència per aprovar la creació de programes complementaris, el seu
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règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de
recursos.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de quaranta-dos mil vuitcents seixanta-set euros amb seixanta-nou cèntims (42.867,69 euros) a favor de
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i un altre de quaranta-quatre mil dos-cents un
euros amb vint-i-nou cèntims (44.201,29 euros) a favor de l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts, per fer front a les despeses justificades del Programa complementari de
millora de camins municipals.
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vuitanta-set mil seixanta-vuit euros
amb noranta-vuit cèntims (87.068,98 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50100/45302/76261 de l’exercici 2019, segons el detall següent:
Ens local

NIF

Actuació

Codi XGL

Import
(EUR)

Operació
comptable

Ajuntament
de l’Ametlla
del Vallès

P0800500
A

Camí a la Font del
Gat

16/X/230511

42.867,69

1903003797

P0826300F

Camí paral·lel a la
plataforma d’ADIF
a l’àmbit del riu
Llobregat

16/X/230315

44.201,29

1903003798

Total

87.068,98

Ajuntament
Sant Vicenç
dels Horts

“
44.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar d’una despesa de 50.000 €, destinada a la concessió dels ajuts
econòmics del recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits”, així com aprovar el reconeixement de crèdit en favor de
l’Ajuntament del Bruc, per import de 3.061,43 €, per a fer front a les despeses
justificades, corresponent als ajuts atorgats dins del referit recurs, tot en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2018 (núm. expedient 2017/0009086).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 18 de desembre de
2017, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
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2016-2019”, el Catàleg de serveis de l’any 2018, el seu règim regulador i la
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 689/17).
2. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 26 d’abril de 2018, va resoldre el
procediment per a la concessió d’ajuts econòmics de l’esmentat Catàleg de serveis
de l’any 2018 (AJG 170/18). Entre els recursos resolts, s’hi incloïa “Foment del
lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”, gestionat per
l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.
3. La Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 14 de juny de 2018 (AJG 276/18),
va aprovar l’increment de la quantia total de la convocatòria per a l’atorgament
d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 per un import de 50.000,00
euros, la concessió de nous ajuts del recurs “Foment del lloguer assequible i de la
gestió d’habitatges municipals o cedits” i l’autorització i disposició d’aquesta
despesa a càrrec de les aplicacions del pressupost de l’any 2018.
4. No obstant, i degut a un error intern en la fase de comptabilització, les operacions
d’autorització i disposició de la despesa corresponents a aquestes noves
concessions no es van comptabilitzar en l’exercici 2018 i, en conseqüència, el crèdit
no s’ha incorporat com a romanents en el pressupost 2019.
5. Per tant, per poder atendre els compromisos derivats de la concessió dels ajuts
esmentats, cal tornar a aprovar l’autorització i disposició de la despesa a càrrec del
pressupost 2019.
6. En altre ordre de coses, l’esmentat acord de 26 d’abril de 2018 també va concedir
un ajut a l’Ajuntament del Bruc per a la realització de l’actuació 18/Y/256877 “Pas
elevat Passeig dels Herois”, per import de 10.000,00 euros i amb termini d’execució
des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018, gestionat per l’Oficina Tècnica
de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona.
7. Per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 14337/2018, de 18
de desembre de 2018, es va aprovar una ampliació del termini d’execució d’aquest
ajut fins al 30 de juny de 2019 i del de justificació fins al 30 de setembre de 2019, i
en conseqüència es va reajustar el crèdit en el sentit d’imputar 6.948,38 euros a
càrrec del pressupost de l’any 2019 per a la despesa que s’havia d’executar l’any
2019.
8. L’Ajuntament del Bruc, el 15 de novembre de 2018, va presentar una justificació de
despeses per un import de 3.051,62 euros, corresponent a la despesa executada
l’any 2018. Se li va requerir l’esmena de la documentació, cosa que va efectuar el
15 de desembre de 2018, sense temps suficient per revisar-la i tramitar el
corresponent reconeixement d’obligacions abans del tancament de l’exercici
pressupostari 2018.
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9. Aquest crèdit de 3.051,62 euros no es va incorporar com a romanent a l’exercici
2019; per tant, per fer front al compromís amb l’Ajuntament, i d’acord amb la base
51 de les bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona, cal
reconèixer el crèdit a favor de l’Ajuntament del Bruc i tornar a autoritzar i disposar la
despesa.
Fonaments de dret
1. La Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona
determina la tramitació i els efectes de la figura del reconeixement de crèdit.
2. El punt 4 de la Instrucció sobre diverses matèries de control intern de la Intervenció
General, de 10 d’abril de 2019, desenvolupa el marc d’aplicació de la figura del
reconeixement de crèdit.
3. L’apartat sisè, punt I.5.c), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i
aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de cinquanta mil euros (50.000,00
euros), destinada a la concessió dels ajuts econòmics del recurs “Foment del lloguer
assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits” del Catàleg de serveis de
l’any 2018, aprovats per la Junta de Govern, en sessió de 14 de juny de 2018 (AJG
276/18), a càrrec de les aplicacions pressupostàries G/50300/15100/46281 (45.000,00
euros) i G/50300/15100/46581 (5.000,00 euros) del pressupost de l’any 2019, d’acord
amb el detall següent:
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Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament
de Cardedeu

P0804500G

Ajuntament
de Cercs
Ajuntament
de Manresa

Actuació

Foment del lloguer assequible
i de la gestió d'habitatges
municipals o cedits
FOMENT DEL LLOGUER
ASSEQUIBLE I DE LA
P0826800E
GESTIÓ D'HABITATGES
MUNICIPALS A CERCS
Cooperació amb entitats
socials i agents privats per a
P0811200E
l'adscripció d'habitatges de
lloguer social

Import
concessió
(EUR)

Codi XGL

Núm. op.
Posició
comptable

Aplicació
pressupostària

5.000,00

18/Y/258649 1903002630

3

G/50300/15100/46281

5.000,00

18/Y/258648 1903002630

2

G/50300/15100/46281

5.000,00

18/Y/258656 1903002630

10

G/50300/15100/46281

Ajuntament
de Mollet del
Vallès

P0812300B

Foment del lloguer dels pisos
de la Borsa d'habitatge social

5.000,00

18/Y/258653 1903002630

7

G/50300/15100/46281

Ajuntament
de Sabadell

P0818600I

Captació d'habitatges buits
de petits tenidors per a la
borsa de mediació social

5.000,00

18/Y/258647 1903002630

1

G/50300/15100/46281

P0823300I

Incentivem el lloguer a Sant
Pere de Torelló

5.000,00

18/Y/258650 1903002630

4

G/50300/15100/46281

5.000,00

18/Y/258652 1903002630

6

G/50300/15100/46281

5.000,00

18/Y/258651 1903002630

5

G/50300/15100/46281

Ajuntament
de Sant Pere
de Torelló
Ajuntament
de Terrassa
Ajuntament
de Vilassar
de Dalt

P0827900B
P0821300A

Programa de mobilització
d'habitatges buits
BORSA DE LLOGUER
ASSEQUIBLE. MEDIACIÓ,
MOBILITZACIÓ I GESTIÓ.
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Ens
destinatari

NIF Ens

Actuació

Import
concessió
(EUR)

Ajuntament
del Masnou

P0811700D

Foment del lloguer assequible
i de la gestió d'habitatges
municipals

5.000,00

18/Y/258655 1903002630

9

G/50300/15100/46281

Consell
Comarcal
d'Osona

P5800015I

FOMENT DEL LLOGUER
ASSEQUIBLE

5.000,00

18/Y/258654 1903002630

8

G/50300/15100/46581

50.000,00

Codi XGL

Núm. op.
Posició
comptable

Aplicació
pressupostària
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Segon. APROVAR un reconeixement de crèdit per import de tres mil cinquanta-un
euros amb seixanta-dos cèntims (3.051,62 euros) a favor de l’Ajuntament del Bruc, per
fer front a les despeses justificades corresponents a l’ajut concedit per la Junta de
Govern de 26 d’abril de 2018 en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018.
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de tres mil cinquanta-un euros amb
seixanta-dos cèntims (3.051,62 euros) a favor de l’Ajuntament del Bruc, a càrrec de
l’exercici pressupostari 2019, segons el detall següent:

Àrea de Presidència
Secretaria General

Ens
destinatari

NIF Ens

Ajuntament del
P0802500I
Bruc

Actuació

Import (EUR)

Codi XGL

Núm. op.
comptable

Posició

Aplicació
pressupostària

Pas elevat
Passeig dels
Herois

3.051,62

18/Y/256877

1903003865

1

G/50100/45302/76280
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45.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar
l’article 16 del règim regulador del “Programa complementari per a la garantia
del benestar social 2019”, pel que fa als terminis de justificació, en el sentit
d’establir una justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i una
justificació final entre el 3 de febrer i el 30 d’abril de 2020 (exp. núm.
2019/0003390).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de febrer de
2019, va aprovar el Programa complementari per a la garantia del benestar social
2019, el seu règim regulador i la concessió d’ajuts (AJG 46/2019). El centre gestor
del programa és la Gerència de Serveis de Benestar Social d’aquesta Diputació.
2. El règim regulador estableix que l’execució de les actuacions objecte d’ajut
comença l’1 de gener de 2019 i finalitza el 31 de desembre de 2019, mentre que el
termini de justificació comença el 3 de febrer de 2020 i finalitza el 30 d’abril de
2020.
3. En data 14 d’octubre de 2019, el gerent de Serveis de Benestar Social ha emès un
informe, que s’incorpora a l’expedient, referit a la necessitat de modificar el termini
de justificació. L’informe es reprodueix a continuació:
“Antecedents
1. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici
de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com
també el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i el
procediment d’implementació de les actuacions i dels recursos que formen part del Pla.
2. L’esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del
Pla s’han de posar a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments
principals: meses de concertació, catàlegs de serveis i programes complementaris, els
últims dels quals són instruments específics elaborats especialment per pal·liar els
efectes econòmics derivats de situacions conjunturals i d’urgència.
3. És en aquest sentit que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
28 de febrer de 2019, va aprovar l’acord (amb núm. reg. 46) que aprovava el Programa
complementari per a la garantia del benestar social 2019, el seu règim regulador, i la
concessió dels ajuts atorgats en el marc d’aquest programa.
4. Entre d’altres aspectes, el règim regulador d’aquest Programa complementari estableix
que el període de justificació s’obre l’any següent al de la imputació de la despesa. És a
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dir, que l’execució s’estableix entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, i
la justificació entre el 3 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020.
5. En les anteriors edicions d’aquest Programa complementari, el termini de justificació
restava obert des de l’aprovació de les concessions i fins l’any següent al de la
consignació de la despesa, concretament fins el 30 d’abril.
6. Aquest termini de justificació, en encavalcar dos exercicis, generava dificultats a la
corporació a l’hora de garantir el compliment de les obligacions en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, raó per la qual es va considerar oportú modificarlo per tal d’acotar-lo a un període que s’obre i es tanca l’any següent al de la imputació
de la despesa.
7. Per evitar perjudicis als ens destinataris que executessin els seus ajuts promptament, en
aquest programa es va establir una bestreta del 50% per a aquells ens locals que
acceptessin l’ajut de manera expressa. Aquesta bestreta s’elevava al 100% de l’ajut per
als municipis menors de 1.000 habitants.
8. No obstant això, el retard fins el 3 de febrer de 2020 en l’obertura del termini de
justificació segueix posant els ens locals que han executat promptament en dificultats
financeres, en produir-se un desajust entre l’anualitat en què l’ens executa la despesa i
contreu l’obligació i l’anualitat en què rep el pagament per part de la Diputació.
Proposta
Per aquest motiu es considera convenient modificar el règim regulador del Programa
complementari per a la garantia del benestar social de l’any 2019 per tal d’incorporar un
termini de justificació fins el 15 de novembre del mateix any de la imputació de la despesa
que possibiliti que aquells ens que així ho desitgin puguin justificar la despesa executada
fins llavors; sense perjudici de seguir acotant un termini de justificació final l’any següent al
de la consignació de la despesa.”

Fonament de dret
L’apartat sisè, punt I.5.a), de la part resolutiva del decret de la Presidència número
8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la
Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència
a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat
al BOPB de 23 de juliol de 2019, atribueix a la Junta de Govern la competència per a
aprovar, entre d’altres, la creació de programes complementaris i el seu règim.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la
Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR el règim regulador del Programa complementari per a la garantia
del benestar social 2019, aprovat per acord de la Junta de Govern número 46/2019, de
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28 de febrer de 2019, pel que fa als terminis de justificació, en el següent sentit:
On diu:
“Article 16. Justificació
1. El termini de justificació comença el 3 de febrer de 2020 i finalitza el 30 d’abril de
2020. [...]”
Ha de dir:
“Article 16. Justificació
1. S’estableix una justificació voluntària fins al 15 de novembre de 2019, i una
justificació final entre el 3 de febrer de 2020 i el 30 d’abril de 2020. [...]”
Segon. PUBLICAR el present dictamen al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions.”
Direcció de Relacions Internacionals
46.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el
crèdit de la despesa, per import de 16.688,75 €, a favor de la Lliga dels Drets dels
Pobles; i aprovar i disposar aquesta despesa amb càrrec al pressupost
corporatiu de despeses d’aquest any, per fer front al darrer pagament de la
subvenció atorgada en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 24
de novembre de 2016, per portar a terme l’acció “Enfortiment de la societat civil
a Rússia: Mares de Txetxènia” al haver justificat íntegrament la subvenció
atorgada per l’esmentat acord, i per import de 33.377,50€ (exp. núm. 2016/5973).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“
I.

ANTECEDENTS

En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
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En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar les convocatòries que incorporen les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de
la cooperació al desenvolupament, 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de
subvencions 201620165120008383 per a donar suport a accions de drets humans en
l’àmbit internacional, l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia: “Mares de
Txetxènia” i la seva lluita contra la impunitat en les desaparicions forçades” de la Lliga
dels Drets dels Pobles va rebre una subvenció per un import de TRENTA-TRES MIL
TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (33.377,50).
D’acord amb la base 3 de la convocatòria 201620165120008383 les subvencions
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’havien d’executar entre l’1 de setembre
de 2016 i el 31 d’agost de 2018 i per aquest projecte l’entitat, la Lliga dels Drets del
Pobles, va fitxar un període d’execució de gener de 2017 a setembre de 2017, sense
especificar dia concret d’inici i de finalització. En data 10 de novembre de 2017 l’entitat
va sol·licitar una pròrroga d’execució del projecte fins el 19 de gener de 2018 i l’Oficina
de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant ofici de data 14 de novembre de 2017,
i que va ser notificat a l’entitat el 5 de desembre de 2017, contesta a la sol·licitud de
pròrroga manifestant que donat que la pròrroga sol·licitada queda dintre del termini
d’execució establert en la base 3 de la convocatòria aquest canvi no requereix
modificació de la resolució d’atorgament i en conseqüència es dona per assabentada
del nou termini de finalització.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un
primer pagament del 50% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa
de la subvenció i la segona fracció es pagaria dins del primer trimestre de 2017. En
data 16 de desembre de 2016 l’entitat va presentar l’acceptació de la sol·licitud, i en
data 20 d’abril de 2017 es va procedir al pagament del 50% de l’import subvencionat
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mitjançant dos pagaments fraccionats, un de 8.344,38 euros i amb número d’operació
comptable 1704006465 i altre de 8.344,37 euros i amb número d’operació comptable
1704012722. Un segon pagament del 40%, 13.351 euros, es tramitaria una vegada
rebuda i comprovada la justificació d’almenys un 70% del primer pagament i l’últim
pagament de 3.337,75 euros, 10% de la subvenció, es va reservar com a saldo a
pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import de la
subvenció atorgada. Actualment aquests dos últims pagaments encara no s’han fet
efectius.
L’informe, de data 10 d’octubre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data 21 de juliol de 2017
l’entitat presenta la justificació parcial dins del termini establert a les bases. En la
comprovació d’aquesta justificació s’identifiquen mancances i en data 14 de febrer de
2018 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament fa requeriment a l’entitat per tal que
les esmeni.
En data 23 de febrer de 2018 l’entitat presenta resposta al requeriment. Revisada la
documentació aportada l’Oficina constata que la despesa correctament justificada és
de 9.071,67 euros, quantitat que es correspon amb el 54,36% de l’import abonat a
l’entitat com a primer pagament de la subvenció atorgada i donat que no s’assoleix la
justificació del 70% del primer pagament no es realitza el segon pagament de la
subvenció.
El 28 de setembre de 2018 l’entitat va presentar documentació complementaria
relativa a la justificació parcial, un cop revisada aquesta documentació l’Oficina gestora
conclou que amb aquesta documentació es justifiquen correctament 1.046,86 euros
més relatius a la justificació parcial. En conseqüència, l’entitat va justificar
correctament un total de 10.118,53 euros a la justificació parcial.
L’informe continua manifestant que en data 18 d’abril de 2018, dins del termini
establert, l’entitat presenta la justificació final del projecte i que en data 7 de maig de
2019 l’Oficina de Cooperació al desenvolupament una vegada revisada la justificació
va enviar a l’entitat requeriment per a que esmenés les mancances detectades. La
Lliga dels Drets dels Pobles presenta resposta al requeriment en data 22 de maig de
2019 i documentació complementària el 4 de maig de 2019 i el 3, 26 i 29 de juliol de
2019.
L’informe de l’oficina gestora de 10 d’octubre de 2019 fa constar que finalitzada la
revisió de la justificació aportada es constata que s’ha justificat correctament l’import
total de la subvenció concedida, 33.377,50 euros, (10.118,53 corresponents a la
justificació parcial i 23.258,97 euros a la final), i que en data 20 de setembre de 2019
s’emet informe favorable al pagament de 16.688,75 euros, que es correspon a la part
de subvenció que restaria pendent transferir a l’entitat (quantitat que resulta de
sostraure a l’import concedit 33.377,50 euros l’import de la subvenció inicialment
avançat,16.688,75 euros).
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Afegeix l’informe tècnic de l’oficina gestora que el segon i el tercer pagament de la
subvenció estava contemplat com a operació comptable al pressupost de la
Corporació de l’any 2017 i que les operacions comptables d’anys anteriors al 2018 no
han passat com a romanents al pressupost corporatiu d’aquest any, i tenint en compte
que s’ha donat la conformitat per fer l’últim pagament, es proposa el reconeixement de
crèdit de la despesa per un import de 16.688,75 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/60502/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació de
Barcelona.
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa el reconeixement de crèdit de la
despesa per import de SETZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS (16.688,75), de la qual existeix consignació pressupostaria
en l’exercici corrent, així como també existia consignació pressupostària adequada i
suficient en l’anterior exercici, i havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un
procediment ajustat a dret (AJG 609/16), i s’autoritzi i disposi aquesta despesa amb
càrrec l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del vigent pressupost
corporatiu, per fer el darrer pagament a la Lliga dels Drets dels Pobles, en el marc de
la convocatòria 201620165120008383, en data 24 de novembre de 2016 mitjançant
acord 609/16 de la Junta de Govern, per finançar el projecte “Enfortiment de la societat
civil a Rússia: “Mares de Txetxènia” i la seva lluita contra la impunitat en les
desaparicions forçades”.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

D’acord en les Bases Reguladores Específiques de la convocatòria
201620165120008383 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona per
a donar suport a accions de promoció dels drets humans en l’àmbit internacional
(2016), aprovades mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol
de 2016 un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número
de referència BDNS 312102.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
En relació a la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de
Barcelona de l’any 2019.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
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el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació del l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti el següent
ACORD
Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de SETZE MIL
SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (16.688,75) a
favor de l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles en base als arguments adduïts en la part
expositiva de la resolució.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SETZE MIL SIS-CENTS
VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (16.688,75) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del pressupost corporatiu de
despeses de l’any 2019, per fer el darrer pagament a l’entitat Lliga dels Drets dels
Pobles de la subvenció atorgada, en el marc de la convocatòria
201620165120008383, en data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de
la Junta de Govern, per finançar el projecte “Enfortiment de la societat civil a Rússia:
“Mares de Txetxènia” i la seva lluita contra la impunitat en les desaparicions forçades”.
Tercer.- NOTIFICAR els present acord a l’entitat Lliga dels Drets dels Pobles.”
47.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment la revocació parcial, per import 6.459,82 euros a l'entitat Ruido Photo
en relació al projecte "Processos migratoris contemporanis: circuit
d'exposicions i activitats a municipis", convocatòria de subvencions aprovada
per la Junta de Govern el 30 de juny de 2016, a conseqüència de les mancances
formals en haver presentat documentació referent a despeses no elegibles per
l’esmentat import, així com atorgar un termini de 15 dies hàbils als efectes de
presentar al·legacions o la justificació, en el benentès que en cas contrari la
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm.
2016/5973).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per
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finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de
cooperació al desenvolupament, i accions de promoció dels drets humans en l’àmbit
internacional i d’educació per al desenvolupament.
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016 (AJG 265/16), la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, va aprovar les convocatòries que incorporen les bases
específiques, per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, a favor d’entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, 2016.
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria:
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a
accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201620165120008393).
En data 27 d’octubre de 2016, mitjançant acord 538/16 es va aprovar l’ampliació, fins
al 17 de desembre de 2016, del termini de resolució de la convocatòria
201620165120008393.
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
les convocatòries 201620165120008373, 201620165120008383 i 201620165120008393.
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria
201620165120008393, el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis” de l’entitat Ruido Photo va rebre una subvenció
per un import de VINT-I-SIS MIL SETANTA (26.070 ) EUR.
D’acord amb la base 3 de la convocatòria 201620165120008393 les subvencions
atorgades en el marc d’aquesta convocatòria s’havien d’executar en un termini màxim
de 12 mesos, durant un període de 24 mesos comprès entre l’1 de gener de 2016 i el
31 de desembre de 2017.
El pagament de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona contemplava un
primer pagament del 60% de l’import de la subvenció atorgada, que es tramitaria de
forma fraccionada, la primera fracció un cop la Diputació rebés l’acceptació expressa
de la subvenció, per import de 7.821€, amb núm. d’operació comptable 1604054394
corresponent al 30% de la subvenció, que es va fer efectiva en data 18 de gener de
2017, i la segona fracció dins del primer trimestre de 2017, de 7.821€ amb núm.
d’operació comptable 1704012753 corresponent a l‘altre 30% de la subvenció, que es
va fer efectiva el 20 d’abril de 2017. El segon pagament del 40% es reservava com a
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saldo a pagar segons l’excés justificat per l’entitat beneficiària i fins al total de l’import
de la subvenció atorgada, i actualment encara no s’ha fet efectiu.
L’informe de data 9 d’octubre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data el 29 de setembre de
2017 l’entitat va presentar justificació final de la subvenció. Las bases preveien un
termini de tres mesos des de la finalització de l’execució (24 de juny de 2016 a 23 de
juny de 2017) per a la presentació de la justificació, per tant la justificació es va
presentar en els quinze dies posteriors a la finalització del termini i abans que es
requerís per part de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. En la comprovació
d’aquesta justificació s’identifiquen mancances formals i materials, i en data 13 de juny
de 2018 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament remet a l’entitat requeriment per
tal que les esmeni.
En data 27 de juny de 2018 i en el termini previst, l’entitat presenta resposta al
requeriment i en data 2 de juliol de 2018 presenta documentació complementària a
aquest requeriment. L’informe de l’oficina gestora explica que comprovada la
documentació presentada la justificació material de la subvenció és correcta però que
revisada la part formal s’identifiquen mancances que impliquen que una part de la
despesa no és elegible. També es detecta que l’entitat no identifica quines despeses
s’imputen a la subvenció de la Diputació de Barcelona i quines han estat ja justificades
a tercers o corresponen a l’aportació de l’entitat. Atenent a aquest fets en data 4 de
març de 2019 l’oficina de Cooperació de Cooperació al Desenvolupament notifica un
requeriment complementari a l’entitat per tal que indiqui quines despeses es
corresponen a cada cofinançament.
En data 18 de març de 2019 l’entitat presenta resposta al requeriment en la que inclou
un nou Annex B, relació de despeses, en el qual indica quines despeses estan
assignades a cada finançador. En aquest escrit de resposta l’entitat subvencionada
senyala que com ha resultat de la revisió efectuada per donar resposta al nou
requeriment detecta alguns errors en l’Annex B, pressupost executat, i en l’Annex C,
declaració d’ingressos rebuts, presentats i que per tant inclou de nou aquest annexos
per tal que substitueixin als anteriors.
L’informe tècnic de data 9 d’octubre de 2019 estableix, revistat el darrer compte
justificatiu presentat per Ruido Photo així como de tota la documentació lliurada
acreditativa de les despeses realitzades, el següent:
- Respecte a la partida contractació externa:
Ruido Photo, en resposta al requeriment de data 13 de juny de 2018 de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament, indica que els creditors de les factures de serveis
externs següents tenen vinculació amb l’associació:
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 XXX és soci de ple dret de l’entitat i va ser president fins al 7 d’abril de 2017,
des de llavors és director general amb funcions de representació.
 XXX és soci de ple dret de l’entitat i membre de la junta directiva com a
secretari fins el 7 de març de 2017.
 XXX és soci de ple dret de l’entitat i membre de la junta directiva com a
tresorer fins el 7 d’abril de 2017.
 XXX és soci de ple dret de l’entitat.
Aquest vincle existent entre els creditors i l’entitat beneficiaria de la subvenció vulnera
la normativa de subvencions que prohibeix concertar l’execució total o parcial de les
activitats subvencionades amb persones vinculades amb el beneficiari, ja que els
membres associats del beneficiari es consideren persones vinculades.
Per tant l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament estableix que les següents
despeses, que sumen un total de 6.345,72 euros, i que tenen com a creditors algunes
d’aquestes persones vinculades a l’entitat no són subvencionables a càrrec de la
Diputació de Barcelona:
NUM

Data
factura

Creditor/a

NIF

30

01/03/2017 XXX

XXX

34

21/04/2017 XXX

XXX

35

16/05/2017 XXX

XXX

36

16/05/2017 XXX

XXX

37

16/05/2017 XXX

XXX

40

30/06/2017 XXX

XXX

41

30/06/2017 XXX

XXX

43

30/06/2017 XXX

XXX

Concepte
VIATGE MALI FAC 03:
serveis de fotografia i vídeo.
FAC 4 EDICIÓ
FAC 209 DISSENY
EXPOSITIU
FAC 210 REDISSENY
EXPOSITIU I AMPLIACIÓ
FAC 213
MUNTATGE/DESMUNTATGE
FAC 20/2017 COORDINACIÓ
FAC 21/2017: TRANSPORT A
MUNTATGES I
DESMUNTATGES
FAC 219: Disseny ampliació
exposició

Import
factura

Import
imputat a la
Diputació de
Barcelona

03/03/2017 1.000,00

766,53

Data
pagament

21/04/2017

450,00

450,00

17/05/2017 1.000,00

1.000,00

17/05/2017

800,00

800,00

17/05/2017

650,00

650,00

30/06/2017 1.279,19

1.279,19

30/06/2017

600,00

600,00

30/06/2017

800,00

800,00

Per tant l’import correctament justificat a la partida contractació externa és de 3.000
euros.
- Respecte a les despeses de viatges i dietes:
De la despesa número 84 per import de 2.039,55 euros, que es correspon amb la
liquidació de les despeses del viatge de XXX i XXX a Níger per realitzar un treball de
documentació, l’oficina gestora considera, després d’analitzada la documentació
presentada per l’entitat, que aquesta no suposa una contractació externa amb
persones vinculades amb l’entitat, que no són pagaments efectuats a persones sòcies
sinó despeses abonades amb motiu d’un viatge efectivament realitzat i que per tant no
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suposen cap benefici per les persones implicades i amb conseqüència l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament considera aquesta despesa elegible.
No obstant a l’informe tècnic es fa constar que en el moment de revisar aquesta
despesa i establir l’elegibilitat a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona es
revisen tots el comprovants de la despesa i es descarten tres com elegibles, un per no
contenir la informació mínima exigida a les bases i dos per no quedar acreditat el seu
pagament:
Despesa número 84. Viatge XXX i XXX a Níger

N.

Emisor

1

Nikkihotel

2 desconegut
3

La cabane

4

Nikki hotel
Azargrp
baaklini
Station
Bakoulou

5
6

8

Station
Bakoulou
Station
Bakoulou

9

UNHCR

7

1
0
UNHCR
1
Madou
1
Gonimi
1
2 Grand hotel
1
2

XXX
TOTAL

Despeses
nit hotel per a dues persones
13-6-17 al 14-16-17,
niamey(Niger)
sopar dues persones 13-6-17
ticket
dinar per a dues persones
13-6-17
esmorzar per a dues
persones hotel Nikki 13-6-17
compres a supermercat
aliments x diferents dies
benzina x vehicle 2dies 19-617 station Bakoulou
benzina x vehicle 3 dies 166-17 al 18-6-17 station
Bakoulou
benzina x vehicle1dies 20-617 station Bakoulou
allotjament a la base d'acnur
7 nits 15-6-17 al 21-6-17
ciutat de Diffa XXX
allotjament a la base d'acnur
7 nits 15-6-17 al 21-6-17
ciutat de Diffa XXX
dinar dues persones 14-6-17
a madou gonimi
nit d'hotel 2 persones 22-617 al Niamey (Níger)
conductor amb vehicle
+traductor 5 dies a la regió
de Diffa

cfa/xof

138.675

euros

211,41

Tipus de
justificant

factura

Elegible a càrrec
de la subvenció de
la Diputació de
Barcelona

211,41

32,17

nota a
bolígraf
tiquet de
caixa
tiquet a
bolígraf
tiquet de
caixa

32,17

10.000

15,24

rebut

15,24

30.000

45,73

rebut

45,73

10.000

15,24

rebut

15,24

210.000

320,14

rebut

320,14

210.000

320,14

320,14

9.000

13,72

rebut
factura sense
nom de client

87.400

133,24

133,24

740.000
1.497.475

1.128,12
2.282,86

factura
Rebut a nom
de XXX et
XXX

10.000

15,24

15.800

24,09

5.500

8,38

21.100

Motiu de la no
acceptació

0
0

No conté la
informació
mínima exigida
a les bases
No consta que
estigui pagat

8,38

0

No consta que
estigui pagat

1.128,12
2.229,81

D’acord amb la revisió efectuada l’import total de la despesa elegible tenint amb
compte tots els comprovants de pagament presentats és de 2.229,81 euros. Aquest
import és superior al total que es va liquidar a XXX com a despesa número 84 del
compte justificatiu, ja que va haver un error en el llistat de despeses que es va
acompanyar a la liquidació. En concret la factura número 1 (despesa d’allotjament al
Nikkihotel), té un import de 138.675 XOFS però al llistat de despeses que acompanya
a la liquidació l’import que es va fer constar va ser de 138,70 XOFS i és aquesta
quantitat la que es va pagar a XXX.
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Amb conseqüència l’import màxim de la despesa número 84 que es pot reconèixer a
càrrec de la Diputació de Barcelona com despesa elegible és la que consta a la
liquidació i que va estar efectivament pagada, 2.039,55 euros, malgrat no s’acceptin
tres despeses.
Per tant s’informa que l’import total correctament justificat a la partida de viatges i
dietes és de 6.273,32 euros.
Sobre la base de l’anteriorment exposat el citat informe de l’oficina gestora conclou
establint que la despesa directa elegible a càrrec de la subvenció de la Diputació de
Barcelona és de 18.327,28 euros (6.416,30 euros de despesa de personal, més 3.000
euros de contractació externa, 2.404,19 euros de material, 6.273,32 euros de despesa
de viatges i dietes i 233,47 euros d’altres). Continua manifestant que del total de
despeses indirectes que l’entitat imputa a la Diputació de Barcelona, 1.397 euros,
només 1.282,90 euros són elegibles ja que d’acord amb les bases de la convocatòria
de subvencions la despesa indirecta no pot superar el 7% del total de despesa directa
elegible. Així doncs el total de despesa, directa i indirecta, elegible a càrrec de la
Diputació de Barcelona és de 19.610,18 euros.
D’acord amb l’anterior l’oficina gestora proposa revocar la quantitat de 6.459,82 euros
que es correspon a la diferència entre la subvenció inicialment atorgada de 26.070
euros i l’import correctament justificat 19.610,18 euros. Així mateix, i donat que encara
queda pendent de transferir a l’entitat el segon i últim pagament de la subvenció, en el
moment que la revocació esdevingui definitiva si li transferirà el saldo sobrant després
de sostraure-li la quantitat definitivament revocada.
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa, revocar inicialment la quantitat
de SIS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS (6.459,82) a l’entitat Ruido Photo en relació el projecte “Processos
migratoris contemporanis: circuit d’exposicions i activitats a municipis”, subvencionat
en el marc de la convocatòria 201620165120008393, en data 24 de novembre de 2016
mitjançant acord 609/16 de la Junta de Govern.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(en endavant LGS) i en les Bases Reguladores Específiques de la convocatòria
201620165120008393 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona per
a donar suport a accions d’educació per al desenvolupament (2016), aprovades
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 30 de
juny de 2016 (AJG 265/16), i publicades en data 18 de juliol de 2016 un extracte de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província amb número de referència BDNS
312102.
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Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els
articles 30 i 37 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació
insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l’article 29.7.d) de la LGS en relació amb l’article 68.2 del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, pel que respecta a la prohibició del beneficiari de concertar
l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats
vinculades.
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l’actual Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província
del dia 9 de maig de 2017.
Vist l’article 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
que fou aprovada definitivament per Acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada
al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de SIS MIL QUATRECENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (6.459,82), a
l’entitat Ruido Photo en relació al projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit
d’exposicions i activitats a municipis”, en el marc de la convocatòria
201620165120008393, per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2016), mitjançant acord de la Junta de
Govern 609/16, de data a 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 9 d’octubre de 2019.
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Segon.- CONCEDIR a l’entitat Ruido Photo un termini d’audiència de quinze dies,
comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. Transcorregut aquest
termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació definitiva.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’entitat Ruido Photo.”
48.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del termini d’execució, de manera que el nou termini s’inicia el 30 de
desembre de 2017 i finalitzarà el 29 de desembre de 2019, en relació amb el
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues
del Poble Sahrauí, subvencionada en el marc de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre, per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017 (exp. núm. 2017/5916).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“
I.

ANTECEDENTS

En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant)
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017.
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17).
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades,
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes
d’Educació per al Desenvolupament” 2017.
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Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del
Poble Sahrauí (en endavat ACAPS) va rebre una subvenció per un import de
QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (48.581,50 €).
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la
sol·licitud.
El termini d’execució establert a la sol·licitud d’ACAPS, i aprovat mitjançant l’acord de
la Junta de Govern 624/17, era de l’1 d’octubre de 2017 al 30 setembre de 2019.
El primer pagament del 60% de la subvenció atorgada de conformitat a la Base
Específica 17 d’aquesta convocatòria, es va fer efectiva el 28 de desembre de 2017.
L’informe, de data 17 d’octubre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que l’entitat presenta informe
parcial, en el qual fa constar, a la casella corresponent, la data 30 de desembre 2017
com a data d’inici del projecte, i que requerida l’entitat en relació amb aquesta
divergència entre la data d’inici indicada a l’informe i la que consta a la resolució
d’aprovació de la subvenció, l’entitat manifesta que el projecte va començar amb
retard, una vegada rebuts els primers fons de part de la Diputació de Barcelona, i que
la data d’inici real va ser el 30 de desembre de 2017. Així mateix, en data 4 de
setembre de 2019 l’entitat presenta juntament amb l’informe trimestral un escrit en què
sol·licita que s’aprovi un canvi en les dates d’execució per tal d’establir la data 30 de
desembre de 2017 com a data d’inici i el 31 de desembre 2019 com a data de
finalització, i reitera aquesta sol·licitud per escrit de data 30 de setembre de 2019,
indicant que atenent que el projecte no es va iniciar fins al desembre del 2017,
l’execució s’allargui fins al 31 de desembre 2019.
En el citat informe de l’oficina considera motivat el canvi de dates del període
d’execució, ja que l’inici de les activitats del projecte es va endarrerir respecte a la data
establerta a la sol·licitud i aprovada a la resolució, d’1 d’octubre 2017, ja que la
resolució de la convocatòria no es va produir fins al 30 de novembre de 2017 i el
primer pagament de la subvenció de la Diputació de Barcelona no es va fer efectiu fins
al 28 de desembre 2019, i d’altra banda ja que la conformació de l’equip investigador
va portar més temps del previst per implicar persones al Sàhara ocupat perquè estan
subjectes a limitacions en els seus moviments i comunicacions.
En conseqüència, aquest retard a l’inici ha tingut repercussió en el conjunt de les
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activitats, ja que els resultats del treball d’aquest grup investigador es derivaven la
resta d’activitats de comunicació i incidència, i per tant és necessari modificar el
període d’execució a fi d’adaptar-lo a la data real d’inici del projecte, i així finalitzar les
activitats previstes a la sol·licitud i, en concret, per completar la campanya
comunicativa, les fitxes sobre empreses vinculades a vulneracions de drets humans i
el briefing comparatiu sobre vulneració de drets humans Sàhara- Palestina.
L’esmentat informe de l’òrgan gestor, de 17 d’octubre de 2019, conclou que el canvi
del termini d’execució no afecta els resultats plantejats a la sol·licitud ni el contingut de
les activitats, no suposa una modificació del pressupost aprovat i no perjudica els
interessos de tercers. Així mateix, indica que d’ofici s’ajusta la data de finalització
sol·licitada per l’entitat per tal que no excedeixi els 24 mesos de durada establerts a la
convocatòria, i per tant el nou període d’execució serà del 30 de desembre de 2017 al
29 de desembre de 2019, el qual està dins del període de 36 mesos de l’1 de gener de
2017 i el 31 de desembre de 2019, complint amb els límits establerts a la Base
Específica 3 de la convocatòria 201720175120009133 perquè es pugui acceptar el
canvi del termini d’execució.
En conseqüència, tenint en compte l’informe esmentat elaborat per l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament d’aquesta corporació, es proposa el present acte per
a l’aprovació de la modificació del termini d’execució, de forma que el nou termini
s’inicia el 30 de desembre de 2017 i finalitza el 29 de desembre de 2019, en relació
amb el projecte “Sàhara dempeus” d’ACAPS, subvencionada en el marc de la
convocatòria 201720175120009133.
II.

EMPARAMENT JURÍDIC

D’acord amb l’establert a l’article 25 de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març
de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.
D’acord amb les Bases Específiques de la convocatòria 201720175120009133 per a
l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a
entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017, i publicades al BOPB de data 22 de
juny de 2017.
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa
el dispositiu sisè, apartat I.2.a) del Decret núm. 8836/19, de data 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Governs, delegació de l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació
de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
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En virtut d’això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la modificació del termini d’execució, de manera que el nou
termini s’inicia el 30 de desembre de 2017 i finalitzarà el 29 de desembre de 2019, en
relació amb el projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí, subvencionada en el marc de la convocatòria
201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per donar suport a “Projectes d’Educació
per al Desenvolupament” 2017, mitjançant acord de la Junta de Govern 624/17, de
data 30 de novembre de 2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Federació d’Associacions Catalanes
Amigues del Poble Sahrauí.”
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
49.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva
social de contractació per a l’exercici 2020, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació
dels sectors més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social; així com
aprovar la reserva social de contractació dels compromisos derivats del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa, aprovat
per la Junta de Govern en sessió de 8 de febrer de 2018, per al desenvolupament
d’accions de conservació de la biodiversitat d’espais Naturals i l’establiment
d’infraestructures verdes a la província de Barcelona (exp. núm. 2019/0016680).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Amb la finalitat de promoure l’ocupació dels sectors més desfavorits o amb especial
risc d’exclusió, la Diputació de Barcelona aprova cada any una reserva social de
contractació als efectes de preservar determinats contractes en favor dels centres
especials de treball i de les empreses d’inserció, convertint aquesta tècnica de la
contractació pública en un instrument per contribuir al desenvolupament de polítiques
públiques en matèria social, la inclusió i lluita contra la pobresa, foment de la cohesió i
la reducció de desigualtats.
L’article 20 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, estableix la possibilitat que els Estats
membres reservin el dret a participar en els procediments de contractació a tallers
protegits i operadors econòmics l’objectiu principal dels quals sigui la integració social i
professional de persones discapacitades o desafavorides o preveure l’execució dels
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contractes en el context de programes d’ocupació protegida, a condició que al menys
un 30% de les persones treballadores dels tallers, els operadors econòmics o els
programes siguin persones discapacitades o desafavorides.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP),
regula els contractes reservats en una disposició addicional, concretament la quarta, i
ho fa incorporant algunes novetats respecte a la regulació anterior:
La reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats
contractes o de determinats lot/lots s’estableix a favor de:
-... Els centres especials de treball d’iniciativa social regulats a la disposició final
catorzena de la LCSP, que afegeix un apartat 4 a l’article 43 del text refós de la
Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.
-... Les empreses d’inserció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a
la regulació de les empreses d’inserció.
Per primer cop es defineixen els centres especials de treball d’iniciativa social, en els
que es requereix que els seus estatuts o a l’acord social, s’han d’obligar a la reinversió
íntegra dels seus beneficis per a la creació d’oportunitats de treball per a persones
amb discapacitat i la millora contínua de la seva competitivitat i de la seva activitat
d’economia social, tenint en tot cas la facultat d’optar per reinvertir-los en el propi
centre especial de treball o en altres centres especials de treball d’iniciativa social.
Els percentatges de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social del
centres especials de treball i de les empreses d’inserció ha de ser el previst a la seva
normativa de referència i, en tot cas, com a mínim del 30%.
En tant que obligació legal i el marc de les prioritats institucionals, i per l’assoliment
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), concretament els 8.5,10.4 i 16.7
de l’Agenda 2030 de la ONU, que serveix de referència per alinear les polítiques
socials, ambientals i econòmiques i obtenir així els canvis socials que es volen
perseguir per a la millora de la societat i del seu entorn.
Amb el propòsit d’elaborar la proposta de dictamen per a l’aprovació de la reserva
social en matèria de contractació per a l’exercici 2020, s’ha sol·licitat a les gerències i
serveis de la Corporació la tramesa de la informació relativa a les contractacions que
tenen previst promoure durant el proper any 2020 que compleixin amb els requisits de
la reserva social, definint l’objecte, l’import previst, el tipus de procediment, i en el seu
cas, si es té previst aprovar el contracte com un lot encabit en un procediment obert
amb d’altres lots.
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La Diputació de Barcelona estableix anualment la quantia reservada per a la
contractació amb finalitats d’integració i reinserció social.
En l’exercici 2017 es van adjudicar contractes amb reserva social per un import de
733.409,51 €, en el 2018 per un import de 720.632,72 € incloent l’import de les
pròrrogues de contractes ja adjudicats. En l’exercici 2019 fins el 3er. trimestre per un
import de 946.954,06 €.
Per tant l’evolució de fons econòmics destinats a la contractació reservada en els tres
exercicis pressupostaris ha estat la següent:
Exercici 2017 - 733.409,51 €
Exercici 2018 - 720.632,72 €
Exercici 2019 - 946.954,06 € fins el 3er. trimestre
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, reunida en data 8 de febrer de 2018, ha
aprovat la minuta del conveni de col·laboració entre la Fundació bancària “La Caixa” i
la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’actuacions de conservació de la
biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona i per
l’establiment de la infraestructura verda a la província de Barcelona, el qual es va
formalitzar el 14 de maig de 2018.
El conveni té per objecte establir les condicions per a la cooperació en el
desenvolupament i l’execució d’actuacions per a la protecció, promoció, conservació i
millora dels espais naturals de la província de Barcelona, amb la finalitat de garantir-ne
l’estabilitat i maduresa, mitjançant la millora de l’estat de conservació i la reducció de la
fragilitat davant les possibles pertorbacions i un dels objectius específics determinats al
pacte segon apartat b) és afavorir la integració dels col·lectius amb risc d’exclusió
social.
L’aportació de “La Caixa” per dur a terme les actuacions previstes, és d’un màxim de
700.000 €, de dotació global pel període de dos anys a comptar des de la seva
signatura.
En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà
prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o
amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoaddictes,
immigrants i dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.
El pacte vuitè del conveni esmentat, per al seguiment de l’execució i interpretació del
conveni es crea, des del moment de la signatura, una Comissió de Seguiment, amb les
següents funcions:
-

Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de
l’execució de les actuacions que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics,
socials i ambientals.
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-

Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i
justificació.
Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar.
Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de
treball, introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon
funcionament.
Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix en el pacte novè.
Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la
interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin
oportunes.

En relació amb les actuacions de conservació i millora del medi ambient, es donarà
prioritat a l’ocupació de col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o
amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogaddictes,
immigrants i dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals disposa de les següents previsions de
despeses per a l’exercici 2020 pels contractes vinculats al conveni Caixa on hi ha
reserva social:
2018/20753 – Control espècies al·lòctones
G/50401/17230/21000: 26.968,22 €
2019/15656 – Millora paisatgística i ambiental de la Vall de Betlem
G/50401/17230/22790: 27.998,63 €
2018/11862 – Projecte treballs millora forestal a la XPN (4 lots)
1- G/50401/17231/61900: 33.179,18 €
2- G/50401/17231/61900: 33.043,04 €
3- G/50401/17231/61900: 31.315,22 €
4- G/50401/17231/65001: 29.469,75 €
La competència correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el que preveu l’acord del
Ple núm. 92/2019 de delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern
i de la Presidència núm. 92/2019, de 23 de juliol, publicada al BOPB de 26 de juliol de
2019 (acord primer apartat 4.h).
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple,
adopti els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la reserva social de contractació de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2020, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors més desfavorits amb
especial risc d’exclusió social. La contractació pública reservada es concreta en els
termes següents:

Àrea de Presidència
Secretaria General

 Els objectes contractuals susceptibles de reserva són els serveis de neteja de
recintes i edificis corporatius, la recollida selectiva de residus (grup 1), les arts
gràfiques, els serveis de missatgeria i paqueteria, la bugaderia industrial, el
subministrament de productes alimentaris i tèxtils, els serveis d’informació i control
d’accessos, el marxandatge corporatiu i el suport a esdeveniments i jornades.
 Els contractes reservats poden adjudicar-se per tots els procediments establerts a
la LCSP i per contractació menor, amb els llindars establerts a la LCSP.
 Les entitats destinatàries dels contractes reservats seran els centres especials de
treball d’iniciativa social i les empreses d’inserció, en els termes establerts per la
normativa corresponent i sempre per les seves finalitats i activitats, d’acord amb les
seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tinguin relació directa
amb l’objecte del contracte.
 Els contractes reservats s’han de sotmetre als principis fonamentals del dret
comunitari i al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la
contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de
garanties provisionals o definitives, tot garantint i respectant els principis de llibertat
d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no
discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors i integritat.
La quantitat màxima de despesa imputable al pressupost corporatiu per a l’exercici
2020 es fixa en un import d’1.100.000,00 €.
Segon.- Aprovar la reserva social de contractació derivada dels compromisos adquirits
per la Diputació de Barcelona en el conveni de col·laboració amb la Fundació “La
Caixa” (aprovat per la Junta de Govern de 8 de febrer de 2018), per al
desenvolupament d’actuacions de conservació de la biodiversitat als espais naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona i per l’establiment de la infraestructura verda
a la província de Barcelona, i que entre els seus objectius específics està afavorir la
integració dels col·lectius amb risc d’exclusió social, que es concreta en els plans
d’actuació que corresponen cadascun d’ells a un contracte, tot d’acord amb la
normativa contractual vigent, i amb una previsió de despesa per l’exercici 2020 dels
contractes vinculats amb reserva social, per un import total de 181.974,04 €.
Conveni Caixa
2018/20753 – Control espècies al·lòctones
G/50401/17230/21000: 26.968,22 €
2019/15656 – Millora paisatgística i ambiental de la Vall de Betlem
G/50401/17230/22790: 27.998,63 €
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2018/11862 – Projecte treballs millora forestal a la XPN (4 lots)
1234-

G/50401/17231/61900: 33.179,18 €
G/50401/17231/61900: 33.043,04 €
G/50401/17231/61900: 31.315,22 €
G/50401/17231/65001: 29.469,75 €

Tercer.- Executar aquests acords, mitjançant les resolucions o acords d’aprovació i
adjudicació dels diferents òrgans competents de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar els següents acords en la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona a la categoria de contractació pública.”
Servei de Programació
50.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar
compte dels informes de seguiment del pressupost per programes del 1r. i 2n
trimestre de l’any 2019 (exp. núm. 2019/16504).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar
d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els
seus objectius.
2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores
es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment,
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada
subprograma.
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com
d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius.
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Fonaments de dret
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre
HAP/419/2014 de 14 de març per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de
les entitats locals.
2. Les bases d’execució del pressupost de 2019 en la Base 7 sobre Informació als
òrgans de govern, determina:
“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb la
periodicitat següent:
-

Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del pressupost
per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el qual serà tramès
també als serveis respectius per al seu coneixement”

En conseqüència, atesos els motius exposats, el President delegat d’àrea que
subscriu, en ús de les atribucions que té conferides per l’apartat setè,I.5.b) del Decret
de la presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es
d’àrea i de matèria, publicat amb BOPB de 25-7-2019 i modificat parcialment pels
decrets de Presidència, de dates 26 de juliol de 2019 (núm. 8985/19 – BOPB de 30-72019) i de 13 de setembre de 2019 (núm.9775/19 – BOPB de 18-9-2019), proposa a la
Junta de Govern, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Donar-se per assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per
subprogrames del primer i segon trimestre de l’any 2019 que s’incorpora a l’expedient.”
Documents vinculats
Informe(8fa7cc1d019b929e85f8)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Data signatura
11/10/2019, 12:29

Informe(f7730e7bc043327a37f6)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Data signatura
11/10/2019, 12:30

51.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial, per causa sobrevinguda, del crèdit a curt termini concedit al
Consell Comarcal del Barcelonès dins la línia de crèdit a curt termini per a
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, per import
d’1.330.871,75 €, així com concedir un termini de 15 dies hàbils a la comissió
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Liquidadora per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el benentès
que de no presentar-se’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior
tràmit. (exp. núm. 2019/3284).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de
2019 va aprovar la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2019” (BOPB 4/03/2019), amb la finalitat de contribuir a garantir la
prestació de serveis de competències locals als Consells Comarcals, mitjançant una
línia de crèdit a curt termini, per tal de proporcionar liquiditat als Consells Comarcals.
En el mateix dictamen d’aprovació es van establir les condicions generals de
participació i de gestió de la concessió dels crèdits.
Aquesta línia de crèdit a curt termini és un sistema de cobertura financera temporal
que permet als Consells Comarcals fer front a la insuficiència de recursos líquids. La
Diputació de Barcelona ha consignat en el seu pressupost 10.000.000 d’euros
destinats a l’atorgament d’aquests crèdits.
De conformitat amb les sol·licituds presentades pels consells comarcals interessats, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data de 25 d’abril de 2019
(ref. Reg. 188/19) va aprovar, seguint els criteris establerts en el punt 5 de la línia de
crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, la
següent distribució:
Consell Comarcal
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Anoia
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal del Barcelonès
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal d’Osona
Consell Comarcal del Vallès Oriental

NIF
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800012F
P0800015J
P5800020I
NIF
P5800008D
P5800015I
P5800010J
Total

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

Durant el proppassat mes de setembre de 2019, s’inicien els tràmits administratius de
comprovació per a la formalització dels esmentats crèdits i posterior pagament i es
constaten els extrems següents:
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1. Que en el moment d’aprovar la concessió de crèdits, la Diputació de Barcelona era
coneixedora de l’aprovació de la Llei 1/2019, de 15 de febrer, de supressió del
Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que el constituïen. No obstant això,
dita supressió no era efectiva ja que, de conformitat amb els articles 3 i 5 d’aquesta
Llei, s’havia de crear una Comissió mixta, integrada per representants de diferents
administracions per tal d’elaborar una proposta de distribució de les competències,
les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i s’havia d’aprovar un
decret de distribució i traspàs de dites competències.
2. Que, un cop aprovat l’acord de concessió, es va rebre notificació conforme la Junta
de Govern Local del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió del 22 de maig de
2019, va acceptar el crèdit per import de 1.330.871,75 a tipus d’interès del 0%,
amortització a 1 any a amortitzar en 2 semestres i va donar conformitat a les
condicions del préstec, fixades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
de 28 de febrer de 2019, sobre l’aprovació de l’esmentada línia d’operacions de
tresoreria.
3. Que el govern de la Generalitat va aprovar el Decret 193/2019, de 10 de setembre,
pel qual s’aprova la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els
serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses
vinculades o dependents i d’acord amb el que disposa el seu article 3, el traspàs de
les funcions i els serveis, així com els béns, els drets, les obligacions i els crèdits
pressupostaris a les administracions locals destinatàries serà efectiu el dia de
l’entrada en vigor del decret, la qual es va produir a l’endemà de la seva publicació,
és a dir, el 14 de setembre de 2019.
En conseqüència, la Diputació de Barcelona considera que concorre una causa
sobrevinguda de revocació del crèdit atorgat al Consell Comarcal del Barcelonès per
incompliment de la finalitat i dels requisits essencials per ser destinatari del crèdit,
tenint en compte que:
- la distribució i traspàs de competències, activitats i serveis comporta la
subrogació per part de les administracions corresponents en les relacions
jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Barcelonès
(annex del Decret 193/2019),
- les administracions destinatàries que se subroguen són diferents entitats locals
(ajuntaments de més 20.000 habitants i l’Àrea Metropolitana de Barcelona) o la
Generalitat de Catalunya, en funció de la distribució aprovada per dit Decret.
- les condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per
a Consells Comarcals 2019”, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en sessió de data 28 de febrer de 2019, en els seus apartats primer i
segon, estableixen que la finalitat és l’atorgament de crèdit a curt termini per a
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necessitats transitòries de tresoreria i que els destinataris dels crèdits són els
Consells Comarcals amb la seu dins de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona.
- són competències pròpies de la Diputació, entre d’altres, l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment, als de menor
capacitat econòmica i de gestió, així com l’assistència en la prestació dels serveis
de suport a la gestió financera dels municipis amb població inferior a 20.000
habitants.
Fonaments de dret
Pel que fa a la causa sobrevinguda de revocació del crèdit:
 Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
(DOGC núm. 7813 de 19.2.2019).
 ACORD GOV/46/2019, de 26 de març, pel qual es crea la Comissió mixta de
distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del
Barcelonès (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019).
 Resolució 472/XII del Parlament de Catalunya ratificant la proposta de distribució de
les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès
elaborada per la Comissió mixta.
 Decret 193/2019, de 10 de setembre, pel qual s’aprova la distribució i el traspàs de
les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i
dels organismes, entitats i empreses vinculades o dependents (DOGC núm. 7959
de 13.9.2019).
 Per assimilació a d’altres instruments de cooperació d’idèntica naturalesa, com són
les subvencions i la Caixa de crèdit, resulta d’aplicació supletòria en defecte de
regulació específica, l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona (BOPB de 9 de maig de 2017), que en el seu art. 48 estableix que la
Diputació pot revocar totalment o parcialment la subvenció concedida en el cas que
el beneficiari incompleixi alguna de les obligacions imposades en els instruments
reguladors de la concessió.
Així, es considera que la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès esdevé
una causa sobrevinguda d’incompliment de la finalitat i dels requisits establerts a les
condicions de la línia de crèdit a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a
Consells Comarcals 2019”, aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, en sessió de data 28 de febrer de 2019 (BOPB de 4.3.2019).
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Pel que fa a les competències de la Diputació:
 L’article 36.1, lletres b) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació a les competències de la Diputació de Barcelona.
 La concessió de crèdits juntament amb la creació de Caixes de crèdit, està
contemplat com una forma de cooperació local competència de les diputacions,
d’acord amb l’art. 30.6.f) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat pel RDL 781/1986, de 18 d’abril.
Pel que fa al procediment de revocació:
 De forma supletòria, resulta d’aplicació el procediment establert al citat art. 48 de
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de 9 de
maig de 2017), quant a l’inici d’ofici del procediment de revocació i a les garanties
del dret d’audiència de l’interessat.
Pel que fa a l’òrgan competent:
 L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord és la Junta de Govern de
conformitat amb el que disposa l’apartat sisè, subapartat I.2.b) del Decret de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8836/19, de 17 de juliol, sobre
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació l’exercici
de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i
fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de
2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació del crèdit a curt termini per import
d’1.330.871,75 euros, concedit al Consell Comarcal del Barcelonès, mitjançant acord
de la Junta de Govern de data 25 d’abril de 2019, en el marc de la línia de crèdit a curt
termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”.
Segon. CONCEDIR a l’extint Consell Comarcal del Barcelonès (Comissió liquidadora)
un termini d’audiència de 15 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la notificació
d’aquest acord, per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents
que estimi pertinents. En el cas que transcorri aquest termini sense que s’hagi exercit
aquest dret, la revocació inicial esdevindrà definitiva.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’extint Consell Comarcal del Barcelonès
(Comissió liquidadora) als efectes oportuns.”
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52.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a
finançar l’actuació local “Expropiació de terrenys”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats (exp. núm. 2019/0017188).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt, va presentar en data 8 octubre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació de terrenys”, la qual compleix
els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.
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4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 d'Arenys de Munt
Expropiació de terrenys
85.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-1.030,61 EUR
10
75/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) 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 85.000 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.”
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53.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l’Ajuntament d'Arenys de Munt, per a
finançar l’actuació local “Redacció projecte i topogràfic obres de la riera”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017187).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d'Arenys de Munt va presentar en data 8 octubre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Redacció projecte i topogràfic obres de la
riera”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 d'Arenys de Munt
Redacció projecte i topogràfic obres de la riera
75.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-909,36 EUR
10
74/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) 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 75.000 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

54.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.930 €, a l’Ajuntament de Casserres, per a
finançar l’actuació local “Pavimentació camins públics”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016706).- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Casserres va presentar en data 2 octubre de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Pavimentació camins públics”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Casserres
Pavimentació camins públics
60.930,00 EUR
0%
-0,29 %
-894,61 EUR
10
68/2019

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2019 (BOE. núm. 214, de 06.09.2019) 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 60.930 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

55.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats (exp. núm. 2019/0017090).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 7 octubre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Inversions 2019”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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:

Àrea de Presidència
Secretaria General

 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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Corbera de Llobregat
Inversions 2019
105.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-1.273,11 EUR
10
73/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) 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 105.000 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

56.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’ Ajuntament de Corbera de Llobregat,
per a finançar l’actuació local “Expropiació”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0017086).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 7 octubre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Expropiació”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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:

Àrea de Presidència
Secretaria General

 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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Corbera de Llobregat
Expropiació
50.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-606,24 EUR
10
72/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) 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 50.000 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

57.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import
20.000 €, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local
“Cotxe serveis tècnics” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. (exp.
núm.2019/0017075).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Corbera de Llobregat va presentar en data 7 octubre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Cotxe serveis tècnics”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Corbera de Llobregat
Cotxe serveis tècnics
20.000,00 EUR
0%
-0,43 %
-217,43 EUR
5
71/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) 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 20.000 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.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

58.- 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 Masquefa, per a
finançar l’actuació local “Piscina coberta”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0015447).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Masquefa va presentar en data 6 setembre de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Piscina coberta”, la qual compleix els requisits
establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Masquefa
Piscina coberta
175.000,00 EUR
0%
-0,29 %
-2.569,45EUR
10
66/2019

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2019 (BOE. núm. 214, de 06.09.2019) de la Dirección General del Tesoro,
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

59.- 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 Navarcles, per a
finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a la piscina II”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016500).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Navarcles va presentar en data 27 setembre de 2019 una
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Construcció nou edifici esportiu a la piscina
II”, la qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Navarcles
Construcció nou edifici esportiu a la piscina II
175.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-2.121,84 EUR
10
67/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) de la Dirección General del Tesoro,
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

60.- 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 Terrassa, per a
finançar l’actuació local “3a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016973).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Terrassa va presentar en data 4 octubre de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “3a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Terrassa
3a. anualitat adquisició finca a Torrebonica
175.000,00 EUR
0%
-0,24 %
-2.121,84 EUR
10
70/2019

* d’acord amb la Resolució de 07.10.2019 (BOE. núm. 243, de 09.10.2019) de la Dirección General del Tesoro,
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.”
61.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.000 €, a l’Ajuntament d'Ullastrell, per a finançar
l’actuació local “Obres 2018,” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp.
núm. 2019/0010925).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament d'Ullastrell va presentar en data 24 maig de 2019 una sol·licitud per tal
de finançar la inversió “Obres 2018”, la qual compleix els requisits establerts,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 d'Ullastrell
Obres 2018
74.000,00 EUR
0%
-0,29 %
-1.086,51 EUR
10
40/2019

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2019 (BOE. núm. 214, de 06.09.2019) 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 74.000 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.”
62.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió
d’un Crèdit de Caixa, d’import 133.100 €, a l’Ajuntament de Vallcebre, per a
finançar l’actuació local “Projecte nou pou d'aigua i segellat del malmès”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016817).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Vallcebre va presentar en data 3 octubre de 2019 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “Projecte nou pou d'aigua i segellat del malmès”, la
qual compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
1. Els articles 4.1 i 9.1 del Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB 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
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Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa
de Crèdit.
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre
el reintegrament dels crèdits, estableix que:
 El reintegrament dels crèdits per a inversions es realitzarà mitjançant quotes
anuals, segons el mètode d’amortització de quota constant, conegut com a
francès o progressiu.
 La primera anualitat vencerà l’exercici següent a aquell en què s’hagi disposat
del crèdit. En el cas dels crèdits amb interès, aquest es meritarà a partir del dia
de la disposició.
5. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
6. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 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 Vallcebre
Projecte nou pou d'aigua i segellegat del malmès
133.100,00 EUR
0%
-0,29 %
-1.954,25 EUR
10
69/2019

* d’acord amb la Resolució de 04.09.2019 (BOE. núm. 214, de 06.09.2019) 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 133.100 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.”
63.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, atorgat a l’Ajuntament de
Montmeló, per a finançar l’actuació local “Instal·lació grades retràctils sala
polivalent”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0008026).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor
següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Montmeló va presentar en data 9 d’abril de 2019 una sol·licitud per
tal de finançar la inversió “Instal·lació grades retràctils sala polivalent”, la qual
compleix els requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 9 de maig de 2019 va
concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montmeló
Instal·lació grades retràctils sala polivalent
175.000,00 EUR
0%
0,41 %
3.525,10 EUR
10
19/2019

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

I va autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
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4. L’Ajuntament de Montmeló i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 14
de maig de 2019.
5. L’Ajuntament de Montmeló va presentar en data 15 d’octubre de 2019 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 19/2019 de la inversió “Instal·lació grades retràctils sala polivalent” amb
registre d’entrada 1940050423
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 1.04.2015)
2. D’acord amb l'apartat sisè, I.2.b) del Decret de la Presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montmeló
Instal·lació grades retràctils sala polivalent
175.000,00 EUR
0%
0,41 %
3.525,10 EUR
10
19/2019

* d’acord amb la Resolució de 08.03.2019 (BOE. núm. 61, de 12.03.2019) de la Dirección General del Tesoro,
per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
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Segon. ANUL·LAR l’AD número 1903001522 d’import cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2019/0008026.”
64.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import -50.000 €, atorgat a l’Ajuntament de
Polinyà, per a finançar l’actuació local “instal·lació de veles rambla”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018555).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un
instrument de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de
Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al
finançament d’inversions de la competència local.
2. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 12 novembre de 2018 una sol·licitud
per tal de finançar la inversió “instal·lació de veles rambla”, la qual compleix els
requisits establerts, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
3. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 29 de novembre de 2018
va concedir el préstec que es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Instal·lació de veles rambla
50.000,00 EUR
0%
0,72 %
1.745,57 EUR
10
96/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

I va autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14301/94200/82120.
4. L’Ajuntament de Polinyà i la Diputació de Barcelona van signar el conveni el 20 de
desembre de 2018.
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5. L’Ajuntament de Polinyà va presentar en data 27 de setembre de 2019 una
comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la Caixa
de Crèdit 96/2018 de la inversió “Instal·lació de veles rambla” amb registre
d’entrada 1940048430.
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 1.04.2015)
2. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents.
ACORDS
Primer. ACCEPTAR LA RENÚNCIA per part de l’ajuntament de la sol·licitud de
l’expedient de Caixa de Crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Tipus d’interès implícit*
Interessos implícits estimats
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Polinyà
Instal.lació de veles rambla
50.000,00 EUR
0%
0,72 %
1.745,57 EUR
10
96/2018

* d’acord amb la Resolució de 07.11.2018 (B.O.E. núm. 271, de 09.11.2018) de la Dirección General del
Tesoro, per la que s’actualitza l’annex 1 de la resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del
Tesoro y Política Financiera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions
d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Segon. ANUL·LAR l’AD número 1803004723 d’import cinquanta mil euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120.
Tercer. TANCAR L’EXPEDIENT 2018/0018555.”
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65.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció per import de 43.472,16 €, a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016234).- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, 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 Lliçà d'Amunt presentà en data 24/09/2019 una sol·licitud d'un
préstec de 1.279.300,00 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 Lliçà d'Amunt.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.279.300,00 euros amb un termini de 10 anys que
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inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a
tres mesos més 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.279.300,00
euros amb una subvenció d’import de 43.472,16 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
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d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 43.472,16 euros a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt
per subsidiar el préstec concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de
Crèdit Local en data 24/09/2019, 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 Lliçà d'Amunt, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
66.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció, per import de 38.908,48 €, a l'Ajuntament de Masquefa, amb l’objecte
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar
les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015466).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb
l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions.
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades.
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública,
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que
se’n derivés d’aquest nou endeutament.
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Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament.
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA. com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 20 i 26 de febrer de 2019.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional.
2. L'Ajuntament de Masquefa presentà en data 06/09/2019 una sol·licitud d'un préstec
de 1.145.000,00 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 Masquefa.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 1.145.000,00 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 0,61%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 1.145.000,00
euros amb una subvenció d’import de 38.908,48 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, 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 adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 38.908,48 euros a l'Ajuntament de Masquefa 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 06/09/2019, 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 Masquefa, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
67.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
subvenció, per import de 20.011,68 €, a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
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per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015604).- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres
presents a la sessió, 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 Fruitós de Bages presentà en data 12/09/2019 una sol·licitud
d'un préstec de 449.039,54 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 Fruitós de
Bages.
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona
l’aprovació d’un préstec d’import 449.039,54 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 0,80%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 449.039,54
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euros amb una subvenció d’import de 20.011,68 euros, d’acord amb els terminis
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable.
Fonaments de dret
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores
del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud,
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització,
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent.
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es
va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012
(data d’entrada en vigor).
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
4. En la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2018 es va aprovar l’adaptació
de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2019.
5. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre
no es publiquin nous tipus.
6. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
7. D’acord amb l'apartat sisè,I.2.b) del Decret de la presidència núm. 8836/19, de 17
de juliol, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries i publicat al BOPB de
23.07.2019, és competència de la Junta de Govern l’objecte del present dictamen.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents
ACORDS
Primer.- SUBVENIR en un import de 20.011,68 euros a l'Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages 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 12/09/2019, 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 Fruitós de Bages, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013.
Tercer.- INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i
Cooperació de la Generalitat de Catalunya perquè sigui consultable pels interessats.”
Tresoreria
68.- Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple, l’establiment,
la supressió o la modificació dels preus públics de la Diputació de Barcelona i
de l’organisme autònom Institut del Teatre que regiran a partir de l’1 de gener de
2020 (exp. núm. 2019/15868).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
Els diferents centres gestors i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han
fet arribar a la Tresoreria les respectives propostes amb les modificacions i
actualitzacions que proposen incorporar en els preus públics que han de regir a partir
de l’exercici 2020.
Segons que resulta de les propostes rebudes, la major part dels preus públics es
mantenen sense variacions, si bé en alguns casos s’incorporen noves prestacions,
se’n suprimeixen d’altres, es proposen increments o minoracions singulars de les
contraprestacions en funció de l’evolució dels costos i dels ingressos.
El present dictamen s’acompanya d’un Resum de les modificacions proposades en els
preus públics de la Diputació de Barcelona que han de regir a partir de l’exercici 2020 i
d’un Annex amb la relació actualitzada dels preus públics.
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Fonaments de dret
Les memòries economicofinanceres i els informes amb els càlculs de cobertura
respectius han estat formulats de conformitat amb allò que preveu l’article 20 de la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, i consten en l’expedient tramitat.
Els preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència
local, que s’estableixen o es modifiquen, cobreixen el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada, llevat quan existeixen raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que aconsellen fixar-los per import inferior al cost del servei, conforme
el que es preveu a l’article 44 del TRLRHL.
Els articles 41 i 148 del TRLRHL faculten les diputacions provincials per a establir
preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva
competència, sempre que no concorri cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del propi TRLRHL.
Segons disposa l’article 47.1 del TRLHL, l’establiment dels preus públics correspon al
Ple de la corporació, sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de
Govern, conforme a l’article 23.2.b) de la LBRL. En base a aquesta previsió, el Ple de
la Diputació de Barcelona, mitjançant acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària
extraordinària de 23 de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en
favor de la Junta de Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019), va
delegar, en virtut del que disposa el seu apartat Primer.3.a), en la Junta de Govern
l’exercici de la competència per a l’establiment o la modificació dels preus públics, el
que inclou els dels organismes autònoms quan no cobreixen el cost del servei o
activitat.
De conformitat amb el punt I.5, lletres b) i c) de l’apartat Setè de la part resolutiva del
Decret de la Presidència número 8924/19, de 23 de juliol, sobre Nomenament i
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria (BOPB de 25 de juliol de 2019), modificat per Decret
núm. 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30 de juliol de 2019) i per Decret núm.
9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18 de setembre de 2019), el president delegat
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns és competent per formular i
elevar aquesta proposta d’acord.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat
delegat eleva a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR l’establiment, supressió o modificació dels preus públics de la
Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms que han de regir a partir de

Àrea de Presidència
Secretaria General

l’1 de gener de 2020, tal com resulta de la relació continguda en l’Annex que
s’acompanya, de conformitat amb allò que disposen els articles del 41 al 47 i 148 del
TRLRHL.
Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords adoptats
i la relació dels preus públics aprovats.”
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
69.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la despesa, per import de 150.000 €, corresponent al preu públic, per a
l’anualitat del 2019, a abonar per la Diputació de Barcelona en concepte de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia
(exp. núm. 2019/00016478).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, aprova,
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del
tenor següent:
“Fets
1.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 14 de
novembre de 2013 (BOPB de 25 de novembre de 2013), va aprovar, entre
d’altres, el conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i
els ens locals de la seva demarcació territorial que s’hi adhereixin, per al
desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.

2.

La Junta de Govern, en sessió de data 24 de juliol de 2014, va aprovar, entre
d’altres, el dictamen (A-404/14) que proposa l’adhesió a la prestació del servei
Hèstia als ens de la demarcació de Barcelona adherits al conveni regulador de les
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la demarcació de
Barcelona, per al desplegament del sistema d’informació de serveis socials DIBAHESTIA, d’acord amb les condicions generals i específiques que regulen la
prestació del servei per part del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
(AOC), publicades a la seva seu electrònica.

3.

Posteriorment la Junta de Govern en sessió ordinària, de data 9 de març de 2017,
va aprovar, entre d’altres, el dictamen (A-91/17) que proposava deixar sense
efecte el conveni tipus aprovat per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària el 14 de novembre de 2013 (BOPB 25.11.2013), i es va aprovar un nou
conveni tipus per regular les relacions entre la Diputació de Barcelona i els ens
locals de la seva demarcació territorial que s’adhereixin, per al desplegament del
sistema d’informació de serveis socials DIBA-HESTIA.

4.

La prestació del servei HESTIA-AOC per part del Consorci AOC comporta el
pagament d’un preu públic, establert en funció del nombre d’habitants de l’àrea
bàsica de serveis socials a la qual es presta el servei, i que, en el cas de la
Diputació de Barcelona, ascendeix a un import, de com a màxim, cent cinquanta
mil euros (150.000,00 €), IVA inclòs. Aquest import màxim està calculat en base a
les condicions específiques de prestació del servei aprovades per la Comissió
Executiva del Consorci AOC, en data 15 de març de 2017 (Annex A), al punt 13.
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5.

Durant l’any 2014 es van incorporar les àrees bàsiques al servei HESTIA. Aquesta
incorporació va ser paulatina al llarg de l’any, així al febrer hi havia 2 àrees, al juny
3 i al desembre 20. Durant el 2015 es van incorporar el total de les 42 àrees
bàsiques. Finalment l’any 2016 es va assolir la gestió íntegra de totes les
funcionalitats de l’eina per a les 42 àrees bàsiques, el que suposa un augment del
total a pagar.

6.

La Diputació de Barcelona ha dissenyat el model de treball i de suport funcional
als ens locals de la seva demarcació, a la vegada que ha dotat dels recursos
necessaris (tècnics, humans i materials) per tal de fer una gestió integral del servei
que ofereix als ens locals de la província, que té com a suport tecnològic el
programari HESTIA, i que la Corporació va assumir l’any 2015 les següents
taques:
 Formació dels usuaris dels ens locals.
 Suport per a la gestió d’incidències.

7.

La posada en marxa d’aquest nou model de treball ha permès a la Diputació de
Barcelona assumir, amb recursos propis, part de la gestió fins ara encomanada al
Consorci AOC, en els termes previstos a l’Acord de la Junta de Govern (A-404/14)
de data 24 de juliol de 2014.

8.

El servei de manteniment de la plataforma Hèstia corresponent a l’any 2019,
ascendeix a la quantitat de dos-cents onze mil cinc-cents trenta euros (211.530 €),
IVA inclòs, d’acord amb el detall aportat pel Consorci AOC (ANNEX B)
corresponent als preus públics aprovats per l’esmentat Consorci per a la prestació
del servei Hèstia.

9.

Les condicions específiques de prestació del servei Hèstia (punt 13), aprovades
per la Comissió Executiva del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya en
data 15 de març de 2017 (Annex A), fixen un preu màxim de cent cinquanta mil
euros (150.000 €), IVA inclòs, atès que el servei de primer nivell de suport i la
formació són duts a terme per la Diputació de Barcelona.

10. En el pressupost de la Corporació, per a l’any 2019, corresponent a la Direcció de
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, s’ha previst una dotació
econòmica de cent cinquanta mil euros (150.000 €) a l’aplicació pressupostària
G/14200/23100/2500.
Fonaments de dret
1.

Apartat Sisè I.1.4.b.3) del Decret núm. 8836/19, de 17 de juliol de 2019 (BOPB de
23.7.2019), sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern i
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat.
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la
Presidència, adopti els següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2019,
en concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la
plataforma Hèstia, per un import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per a l’any 2019, derivada de la
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia, per un
import de cent cinquanta mil euros (150.000 €), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/14200/23100/25000 del vigent pressupost, a favor del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) amb NIF Q0801175A.
El seu pagament es farà efectiu prèvia presentació de les corresponents factures per
part del Consorci AOC.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
(AOC).”
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
70.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
imposició d’una penalització, per import de 7.218,39 €, a la unió temporal
d’empreses CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, adjudicatària del contracte per a l’execució
de les obres del projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a
diverses vies provincials. Any 2017 (9 lots) Lot 2: Sector Vilafranca, com a
conseqüència de l’incompliment dels terminis parcials que han produït danys i
perjudicis a la Diputació de Barcelona, de econformitat amb l’informe emés per
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, de 27 de novembre de 2018. (exp.
núm. 2017/7464).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
El 12 d’abril de 2018, per acord (A 148/18) de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van adjudicar les obres del Projecte de revestiment de cunetes i
millora de marges a diverses vies provincials, any 2017 (9 lots) Lot 2: Sector
Vilafranca, a la unió temporal d’empreses CONTRATAS VILOR, SL- ACTIVIDADES
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, per un import d’un
milió dos-cents quaranta-quatre mil cinc-cents quaranta-cinc euros (1.244.545,00 €) i
l’IVA al 21% de dos-cents seixanta-un mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb
quaranta-cinc cèntims (261.354,45 €), resultant un import total d’un milió cinc-cents
cinc mil vuit-cents noranta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (1.505.899,45 €).
El termini d’execució d’aquesta contractació és de vuit (8) mesos, a comptar des de l’1
de juliol de 2018, data en què es va signar l’acta d’inici de les obres, tota vegada que
en data 13 de juny de 2018 es va notificar a la contractista el Pla de Seguretat i Salut.
El 27 de novembre de 2018, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat emet un informe (amb entrada
al Servei Jurídico-Administratiu el 28 de novembre de 2018), del següent tenor literal:
“
En relació a les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a
diverses vies provincials, any 2017 (9 lots) Lot 2: Sector Vilafranca (SAP 2017/0007464),
adjudicat a la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, us informo:

Àrea de Presidència
Secretaria General

-En el document núm. 1 – Memòria del projecte, preveu la següent clàusula:
14 PLANIFICACIÓ D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ.
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes, es proposa un
termini d’execució dels treballs per cada lot de 8 mesos.
Per a la realització del conjunt d’obres, s’inclou en l’annex núm.4 “Programació dels
treballs”, un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la programació de
tasques així com la seva durada.
Un cop finalitzats els 3 primers mesos s’ha d’haver executat el 30% del pressupost material
previst al projecte i en finalitzar el quart mes, l’amidament executat ha de superar el 50%.
L’incompliment d’aquests terminis parcials, donarà lloc a la imposició de penalitzacions
d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials
que es podrien produir, l’incompliment del termini final produirà una penalització progressiva
per cada setmana de retard, que s’avaluarà d’acord amb els criteris establerts per la
Diputació de Barcelona.
El Contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que la Diputació de
Barcelona hauria de suportar a causa de l’incompliment contractual.
- En data 1 de juliol de 2018 es va signar l’acta d’inici de les obres.
- El termini de 3 mesos previstos en el projecte per l’inici de la imposició de penalitzacions
finalitza el passat 1 d’octubre de 2018.
- El pressupost de contracta (IVA no inclòs) ascendeix a 1.836.154,23 € dels quals s’han
executat a 31 d’octubre de 2018 la quantitat de 275.708,76 € que representa el 15,01% del
total projecte.
- En conseqüència, procedeix l’aplicació de la penalització prevista en la contractació en el
termini comprès del dia 2 d’octubre a 31 d’octubre de 2018.”

És per això que, de conformitat amb el referit informe emès per l’Oficina Tècnica de
Gestió en Infraestructures el 27 de novembre de 2018, procedeix penalitzar per un
retard imputable al contractista de 29 dies del mes d’octubre de 2018 (del 2 al 31
d’octubre de 2018, ambdós inclosos), en la proporció d’una penalitat diària de 0,20 per
cada 1.000 € del preu del contracte; en aquest cas, com el preu d’adjudicació del
contracte és de 1.244,545,00 €, IVA exclòs, correspondrà aplicar una penalització
diària de 248,91 €, IVA exclòs, resultant un import pels 29 dies penalitzats de
7.218,39 €, que s’efectuarà amb càrrec a la certificació final d’obres.
A l’empresa adjudicatària se li ha comunicat que se l’imposen les corresponents
penalitzacions per incompliment dels terminis parcials de l’obra.
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El 30 de maig de 2019, per acord (A 278/19) de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va aprovar el reconeixement de crèdit per import de 41.334,28 EUR, IVA
inclòs, corresponent a la certificació número 6, a favor de la l’UTE: CONTRATAS
VILOR SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION
SL, contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca.
El 30 de maig de 2019, per acord (A 287/19) de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va autoritzar i disposar a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR, SLACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL,
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a
diverses vies provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca, la despesa per import de
869.364,96 EUR, IVA inclòs.
Fonaments de dret
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre (en endavant TRLCSP), atès que l’expedient s’ha iniciat abans de l’entrada
en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant LCSP), de conformitat amb allò establert en l’apartat 1 de la seva disposició
transitòria 1a.
No obstant això, cal assenyalar que com l’adjudicació es produeix després de l’entrada
en vigor de la LCSP, i d’acord amb la seva disposició transitòria 3a, regirà aquesta Llei
quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de
pròrrogues.
2. L’article 192.1 de la LCSP estableix que els plecs o el document contractual podrà
preveure penalitats en el supòsit de compliment defectuós de la prestació o
d’incompliment dels compromisos. En aquest sentit la clàusula 2.7) del plec de
clàusules administratives del contracte de referència disposa que, en cas que la
Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposarà al contractista
la penalitat següent:
“per l’incompliment del termini parcial o total suposarà:
 una penalitat diària en la proporció de 0,20 per cada 1.000 € del preu del
contracte.”
3. L’article 192.2 de la LCSP prescriu que, quan el contractista, per causes que li són
imputables, hagi incomplert parcialment l’execució de les prestacions definides al
contracte, l’Administració pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva
resolució o per la imposició de les penalitats que, per aquests supòsits, determinin el
plec de clàusules administratives particulars o el document descriptiu.
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4. L’article 194.2 de la LCSP disposa que les penalitats s’han d’imposar per acord de
l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha
designat, que és immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin
deduir dels pagaments esmentats.
5. L’article 99 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques disposa que els imports de les penalitats per demora es faran efectius
mitjançant deducció dels mateixos en les certificacions d’obres que es produeixen.
6.- L’adopció d’aquest acord és competència de Junta de Govern, d’acord amb
l'apartat primer número 1 lletra a), en relació a l’apartat tercer lletra e) de l’acord plenari
número 92 en sessió de data 23 de juliol de 2019 de delegació de competències del
Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència. (BOPB de 25 de juliol de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais
Naturals eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Imposar a la unió temporal d’empreses UTE: CONTRATAS VILOR, SLACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, amb
NIF U-98977820, adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres del Projecte
de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any
2017 (9 lots) Lot 2: Sector Vilafranca, una penalització de set mil dos-cents divuit
euros amb trenta-nou cèntims (7.218,39 €), que resulta d’aplicar una penalitat diària de
248,91 € pels 29 dies d’incompliment (del 2 al 31 d’octubre de 2018, ambdós inclosos),
i de conformitat amb l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió en Infraestructures emès
el 27 de novembre de 2018.
Segon. Establir que l’esmentada penalitat s’efectuarà amb càrrec a la certificació final
d’obres; tot això, en virtut d’allò previst a l’article 194.2 de la LCSP i l’article 99 del
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, havent
comunicat prèviament a l’empresa adjudicatària que se li imposaran aquestes
penalitzacions.
Tercer. Notificar aquesta resolució a la unió temporal d’empreses UTE: CONTRATAS
VILOR,
SLACTIVIDADES
DE
INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS
Y
CONSERVACIÓN, SL, per al seu coneixement i efectes.”
71.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Vacarisses relatiu a les obres del projecte constructiu de
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Reordenació de la cruïlla de la travessera BV-1212 i el carrer Salvador Badia. TM
Vacarisses (exp. núm. 2017/11994).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“FETS
1.

La carretera BV-1212 travessa la trama urbana de Vacarisses. El tram comprés
entre el PK 0+000 i 0+150 està situat al mig del nucli urbà, i és on es concentren
la major part dels equipaments municipals.

2.

En aquest tram trobem les interseccions de la carretera, amb el carrer de la
Torrota i amb el carrer de Salvador Badia, que no ofereixen una bona visibilitat,
per situar-se en zones de forta pendent, i en una corba molt tancada de la BV1212. Els pendents i la configuració actual dels carrers dificulten la mobilitat tant
de vianants com de vehicles. A aquesta dificultat s’afegeixen problemes
d’estacionament de vehicles i com a conseqüència de tot plegat, també de
seguretat viària.

3.

Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa
una proposta d’actuació per un import de 500.845,85 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat
a l’esmentada Gerència.

4.

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

5.

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

6.

La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vacarisses considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la
seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació,
establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els
àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les administracions
interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i
explotació, una vegada hagin estat executades.
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7.

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

8.

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

9.

Es valora l’import total de l’actuació en 500.845,85 EUR (IVA inclòs) amb el
següent repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Vacarisses:
Total
Cost (IVA
inclòs)

500.845,85 EUR

Diputació de
Barcelona
176.696,49 EUR

Ajuntament de
Vacarisses
324.149,36 EUR

Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Vacarisses ha de
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 324.149,36
EUR, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec
al seu pressupost.
10. És procedent retenir l’import de 500.845,85 EUR IVA inclòs, dels quals 176.696,49
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació
de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, del
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020,
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i l’import de 324.149,36 EUR
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament
Vacarisses que l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
11. A la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a
l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament procedirà a
l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de
les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament de les
obres, amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació.
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
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FONAMENTS DE DRET
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

De conformitat amb la Base 34.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la
Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de
la quantia, d’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.4.b.3), del decret
de la Presidència número 8836/2019, de 17 de juliol de 2019, de nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de
les competències de la Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de
les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019. En el
cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una determinada
activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.

7.

La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquest acord, que per raó de la quantia del seu import
total, correspon a la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat sisè de la
part resolutiva, punt I 4.b.3), del decret de la Presidència número 8836/2019, de
17 de juliol de 2019, de nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a
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favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest,
publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019.
8.

El President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i
Espais Naturals té atribuïda la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i
representació de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb l’apartat setè de la
part resolutiva, punt I 5.d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la
Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des
adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de
Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per decrets de la
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol,
publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat
al BOPB de 18 de setembre.

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais
Naturals eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Vacarisses relatiu a l’execució de les obres del projecte
constructiu de REORDENACIÓ DE LA CRUÏLLA DE LA TRAVESSERA BV-1212 I EL
CARRER SALVADOR BADIA. TM VACARISSES, tot això d’acord amb el text de la
minuta del conveni que es transcriu a continuació:
(...)
CONVENI
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VACARISSES RELATIU A
LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REORDENACIÓ DE LA CRUÏLLA DE
LA TRAVESSERA BV-1212 I EL CARRER SALVADOR BADIA. TM VACARISSES
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea de
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d’acord amb l’apartat setè de la part resolutiva,
punt I 5. d) del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, de la Presidència de la Diputació
de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, publicat al butlletí
oficial de la província de Barcelona de data 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment per
decrets de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol,
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publicat al BOPB de data 30 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, publicat al BOPB
de 18 de setembre, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 7233/18, de 12 de
juliol de 2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al
BOPB de 17 de juliol de 2018.
AJUNTAMENT DE VACARISSES, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament,
Sr. Antoni Masana Ubach, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Joan Amengual Tomé.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. Actualment, la carretera BV-1212 travessa la trama urbana de Vacarisses. El tram
comprés entre el PK 0+000 i 0+150 està situat al mig del nucli urbà, i és on es
concentren la major part dels equipaments municipals.
2. En aquest tram trobem les interseccions de la carretera, amb el carrer de la Torrota i amb
el carrer de Salvador Badia, que no ofereixen una bona visibilitat, per situar-se en zones
de forta pendent, i en una corba molt tancada de la BV-1212. Els pendents i la
configuració actual dels carrers dificulten la mobilitat tant de vianants com de vehicles. A
aquesta dificultat s’afegeixen problemes d’estacionament de vehicles i com a
conseqüència de tot plegat, també de seguretat viària.
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, s’ha
redactat el document tècnic de referència en el que es fa una proposta d’actuació per un
import de 500.845,85 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència.
4. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants,
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals).
5. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera,
gestionada a través de la Gerència de Serveis de Infraestructures Viàries i Mobilitat i un
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de
carreteres locals.
6. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vacarisses considerant que les obres
esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat
executades.
7. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona en data....
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Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais
Naturals ), i l’Ajuntament de Vacarisses, en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les
obres del projecte constructiu de REORDENACIÓ DE LA CRUÏLLA DE LA TRAVESSERA
BV-1212 I EL CARRER SALVADOR BADIA. TM VACARISSES, així com la definició de
l’àmbit de conservació i manteniment de les obres amb posterioritat a la seva execució, a
realitzar per la Diputació de Barcelona.
Es valora l’import total de l’actuació en 500.845,85 EUR IVA inclòs, amb cofinançament a
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Vacarisses.
Segon. - Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec:
-

Aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de REORDENACIÓ DE LA
CRUÏLLA DE LA TRAVESSERA BV-1212 I EL CARRER SALVADOR BADIA. TM
VACARISSES, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb
un import total 500.845,85 EUR, IVA inclòs, dels quals 176.696,49 EUR, corresponen al
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/61101, del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; i l’import
de 324.149,36 EUR corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de
l’Ajuntament Vacarisses que l’avançarà la Diputació de Barcelona amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2020, condicionat a l’existència de crèdit hàbil i
suficient.
La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament l’avançarà la Diputació de Barcelona
amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les obres, la Diputació
de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li
correspon,

-

la contractació d’aquestes obres,

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres del
document tècnic de referència mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes
externs de serveis,
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Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Vacarisses
L’Ajuntament de Vacarisses designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Vacarisses es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent,
en un principi, en l’import inicialment previst de 324.149,36 EUR.
L’Ajuntament de Vacarisses procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la
mateixa liquidació.
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu
import serà per minvar l’aportació de l’Ajuntament. En el cas que la baixa d’adjudicació sigui
superior a l’aportació municipal, l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part
que li corresponia inicialment.
No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera.
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es
puguin derivar del mal funcionament dels elements de les obres dels quals n’assumeixen,
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior paràgraf.
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia
per part de la Direcció de les obres.
Cinquè.- Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.
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Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. - Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es
considerin adients en defensa dels respectius interessos.
Setè. - Naturalesa del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i per la resta de la normativa
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la
seva resolució.
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Novè.- Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

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

-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.

-

Per avinença de les parts signatàries.

-

Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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Desè.- Comissió de seguiment
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre
representant tècnic de l’Ajuntament.
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.
Onzè.- Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que
s’assenyala
(Sg. Per l’Ajuntament de Vacarisses: Antoni Masana Ubach, Alcalde-President; Joan
Amengual Tomé, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons
Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i
Espais Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures,
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals)”

(...)
Segon. Retenir l’import 500.845,85 EUR, IVA inclòs, dels quals 176.696,49 EUR,
corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, del pressupost de despeses
de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, condicionat a l’existència de crèdit
hàbil i suficient; i l’import de 324.149,36 EUR corresponen a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament Vacarisses que l’avançarà la Diputació de
Barcelona amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici
de despeses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020, condicionat a l’existència
de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Notificar el contingut de la present resolució a l’Ajuntament, als efectes del
seu coneixement i posterior formalització del conveni per ambdues parts. Per aplicació
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà
efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues
entitats participants.
Quart.- Una vegada el conveni hagi estat completament formalitzat amb la seva
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva
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comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
72.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a
explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, a favor de les
entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit
dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, per un
import total de 356.261,04 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, així
com desestimar diverses sol·licituds al no complir els requisits establerts a la
convocatòria. (exp. núm. 2019/0002011).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió,
el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i 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
14 de març de 2019, acord 98/2019, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a les
explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les
instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència energètica en l’àmbit dels parcs
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019.
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 14.3 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 20 de març de 2019 un extracte de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província, amb número d’identificació BDNS: 444589.
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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 1 d’octubre de 2019.
Vist l’informe tècnic 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.
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.
Vist l’apartat sisè I.2.a del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona
núm. 8836/19, de data 17 de juliol de 2019 , Nomenament dels membres de ple dret
de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la
Presidència a favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries
d’aquest (publicat al BOPB de 23 de juliol de 2019).
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, a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses
de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i eficiència energètica en
l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, d’acord
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, als següents beneficiaris i
pels imports i activitats que s’hi relacionen:
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Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

1

EAR

MSY

***4429**

2

EAR

MSY

***8317**

CASASAS MATABACAS, MARIA
TERESA
FELIUBADALÓ JONAMA, ESTHER

3

EAR

MSY

***6587**

PUJOL MASNOU, MARIA ROSA

4

EAR

MSY

***6059**

ROVIRA VIÑOLAS, CLARA

5

EAR

GRF

***0918**

REVENTOS MERCE, JOAN

6

EAR

GRF

E62450796

SON SIURELL, C.B.

7

EAR

GRF

B66676206

TOSSAL DE LA GUINEU, S.L

Objecte

Municipi
d’actuació

ADQUISICIÓ VEHICLE

SEVA

MONITORITZACIÓ ARNES
RECUPERACIÓ DE
PASTURES
ADQUISICIÓ SERRA DE
DISC
ADQUISICIÓ REMOLC
TANCA PER EVITAR DANYS
FAUNA
TANCA PER EVITAR DANYS
FAUNA
TANCA I GOS PER
PREVENIR DANYS FAUNA
MILLORA SALA DE MUNYIR I
ADQUISICIÓ MATERIAL
TANCA PER EVITAR DANYS
FAUNA

SANT CELONI
MONTSENY
FOGARS DE
MONTCLÚS
AVINYONET

539,94 €
1.058,75 €
2.800,00 €
2.800,00 €
3.500,00 €

SITGES

3.198,64 €

SANT LLORENÇ
SAVALL
SANT ISCLE DE
VALLALTA
VILASSAR DE
DALT
SANTA
MARGARIDA I ELS
MONJOS
SANTA
MARGARIDA I ELS
MONJOS
CASTELLET I LA
GORNAL
SANTA
MARGARIDA I ELS
MONJOS
CASTELLET I LA
GORNAL
BADALONA
BADALONA

EAR

SLL

***8345**

FARRÉ SOLANES, MONTSERRAT

9

EAR

MCO

***5515**

GONZÁLEZ GÓMEZ, ELOY

10

EAR

SLI

B65093833

11

EAR

FOIX

***8423**

GIBERT ROIG, ENRIC

ADQUISICIÓ MENJADORA I
DESBROSSADORA

12

EAR

FOIX

***4305**

MALLOFRÉ SOGAS, JOAQUIM

ADQUISICIÓ
NEBULITZADOR

13

EAR

FOIX

***0225**

NAVARRO VALLÈS, SALVADOR

PLANTACIÓ VINYA

14

EAR

FOIX

***9107**

SOLÉ REYES, SONIA

ADQUISICIÓ MENJADOR I
REPARACIÓ TRACTOR

15

EAR

FOIX

***2130**

SOLER CUCURELLA, JOSEP

16
17

EAR
EAR

SMA
SMA

***0884**
F66402637

ABELLAN MOYA, ANNA
CONREU SERENY SCCL

18

EF

MSY

F62006978

ELS CINGLES DE LA BESA, SAT

19

EF

MSY

***9798**

DE PUIG GIRONA, IGNACIO

ESTASSADA DE SOTABOSC

20
21

EF
EF

MSY
MSY

***2579**
***4843**

FONDEVILA PRAT, MARGARIDA
MASNOU CLOPÉS, JOSEP

ESTASSADA DE SOTABOSC
ADQUISICIÓ TRACTOR

22

EF

MSY

***2466**

PIE VALLS, GERARD

ESTASSADA SOTABOSC

23

EF

MSY

***6203**

POU MASNOU, ANA

ADQUISICIÓ DE SERRA

24
25
26
27
28

EF
EF
EF
EF
EF

MSY
MSY
MSY
MSY
GRF

***0715**
B55328678
***7838**
***4212**
***0516**

29

EF

GRF

R0800255B

30

EF

GRF

***1071**

PUJOL RIUS, ALBERT
TURÓ DE GRENYS. S.L
VIVES CONDE, JOSEP LLUÍS
XIRAU VERGÉS, MARIA DOLORS
DE PUIG GIRONA, ODILIA
PARRÒQUIA SANT BARTOMEU I
SANTA TECLA
POU FELIU, MARIA

31

EF

SLL

***3590**

ARMENGOL CERDÀ, MERCÈ

32

EF

SLL

***1897**

BARATA MARTÍ, ANTONI

ESTASSADA DE SOTABOSC
ESTASSADA DE SOTABOSC
ESTASSADA DE SOTABOSC
ESTASSADA DE SOTABOSC
ESTASSADA DE SOTABOSC
FRANJA PREVENCIÓ
SITGES
D’INCENDIS
ACLARIDA DE PINEDA JOVE OLIVELLA
CASTELLAR DEL
ESTASSADA DE SOTABOSC
VALLÈS
ESTASSADA DE SOTABOSC
MATADEPERA
I NO TALLADA DE PINASSES

REFER TALÚS I ARRANCAR
SOQUES
CULTIU VINYA
TANCA PER EVITAR DANYS
DESBROSSAR MARGES DE
CAMPS

2.800,00 €

OLIVELLA

8

BOUQUET D'ALELLA, S.L

Subvenció
concedida

MONTSENY
CÀNOVES I
SAMALÚS
TAGAMANENT
MONTSENY
FOGARS DE
MONTCLÚS
FOGARS DE
MONTCLÚS
LA GARRIGA
GUALBA
SEVA
MONTSENY
GAVÀ

1.736,74 €
2.534,53 €
3.500,00 €
1.074,00 €
2.800,00 €
3.348,92 €
2.800,00 €
1.216,05 €
3.500,00 €
3.500,00 €
499,10 €
2.160,00 €
2.453,76 €
2.520,00 €
2.520,00 €
513,90 €
2.160,00 €
2.520,00 €
2.520,00 €
2.340,00 €
2.160,00 €
2.047,32 €
2.160,00 €
2.000,16 €
2.160,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

33

EF

SLL

***1170**

34

EF

SLL

***9234**

35
36

EF
EF

MCO
MCO

***8239**
***8965**

37

EF

MCO

B62542105

38

EF

MCO

***7218**

39

EF

MCO

***0661**

40

EF

MCO

***3020**

41

EF

MCO

***8688**

42
43

EF
EF

MCO
MCO

B61434528
***9922**

44

EF

MCO

***0293**

45

EF

SMA

***0164**

46

EF

SLI

47

EF

FOIX

48

ES

MSY

J67394973

49

ES

MSY

B67222612

50

ES

MSY

B62130950

51

ES

MSY

F65192593

52
53

ES
ES

MSY
MSY

G65434896
B67405613

54

ES

MSY

***0297**

55

ES

MSY

G08458051

56

ES

SLL

B67186742

57

ES

SLL

B66409343

58

ES

SLL

B64433261

59

ES

SLL

***6110**

60

ES

MCO

B66068065

61

HAPA

MSY

***2444**

***9877**
***4017**

Sol·licitant

Objecte

Municipi
d’actuació

ESTASSADA
AMB
MATADEPERA
ELIMINACIÓ DE RESTES
SANT LLORENÇ
SALADELAFONT CAMP, JOSEP
ESTASSADA DE SOTABOSC
SAVALL
CASTELLO PUJOL, ROSENDO
ESTASSADA DE SOTABOSC TORDERA
GUTIERREZ PEREARNAU, CÈSAR ESTASSADA DE SOTABOSC SANT CELONI
VILALBA
INFORMEDIS, S.L
ESTASSADA DE SOTABOSC
SASSERRA
MANYER PAGÈS, ANNA
ESTASSADA DE SOTABOSC SANT CELONI
MARES DE SAAVEDRA, JOSÉ
VILALBA
ESTASSADA DE SOTABOSC
RAMÓN
SASSERRA
PIGNATELLI COSTAS, ANTONI
ESTASSADA DE SOTABOSC TORDERA
SAGALES CORRONS, ROSA
ADQUISICIÓ DE
DOSRIUS
MARIA
MAQUINÀRIA
ULTRATERRENA, S.L
ESTASSADA DE SOTABOSC SANT CELONI
ARAGONÈS POCH, EVA
ESTASSADA DE SOTABOSC TORDERA
CLARAMUNT RUSCALLEDA,
ESTASSADA DE SOTABOSC TORDERA
MARIA GLÒRIA
SUBIRACHS CAMPS, MARIA
ADQUISICIÓ DE CARRO
MONTCADA I
CARIDAD
MECÀNIC
REIXACH
ESTASSADA
SOTABOSC
ULLAR GALCERAN, MARIA
AMB PODA D’ARBRAT
I VILASSAR DE
CARMEN
ELIMINACIÓ DE MIMOSES I DALT
BRUC
FRANJA DE PREVENCIÓ
CASTELLET I LA
SERVENT CASADEVALL, RAFAEL
D’INCENDIS
GORNAL
AULA D'ENTORN RURAL CAN
SANTA MARIA DE
ADHESIÓ CETS
TURRÓ
PALAUTORDERA
CAL FERRER - MONTSENY SLU
MILLORA EXTERIORS
MONTSENY
OBRES DE LIMITACIÓ DE FOGARS DE
CAN RIERA DE CIURET, S.L
CAPTACIÓ D’AIGUA
MONTCLÚS
FEM ECOLOGIA DE MUNTANYA
SANT PERE DE
ADHESIÓ CETS
AL POLELL SCCL
VILAMAJOR
FUNDACIÓ VIVER DE BELL-LLOC ADHESIÓ CETS I MILLORES MONTSENY
JUBANY HOTELS, SL
INSTAL·LACIÓ ASCENSOR
MONTSENY
ADEQUACIÓ
LOCAL,
MUNS CRIVILLÉ, JOSEP
CAMARA FRIGORÍFICA I SEVA
CETS
OBRA D’INTEGRACIÓ SOCIAL – MILLORES
EN
LA
EL BRULL
OBINSO
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ROCAFORT DE
BAGÈS RESTAURACIÓ. S.L
ADHESIÓ CETS
BAGES
EL SALT CASA DE COLÒNIES I
ADHESIÓ CETS
MURA
ACTIVITATS RURALS MURA, S.L
MURA, ST.
VICENÇ DE
CASTELLET,
GAIA-SERVEIS AMBIENTALS, SL
RENOVACIÓ CETS
MONISTROL DE
CALDERS I
GRANERA
SANT LLORENÇ
GARRIGA FONOLLEDA, ADRIÀ
ADHESIÓ CETS
SAVALL
LEGALITZACIÓ
RUCS DEL CORREDOR, S.L
DOSRIUS
INSTAL·LACIONS
ARRANJAMENT CAMÍ
SANT PERE DE
MIRALLES CASSINA, MARTA
D’ACCÉS
VILAMAJOR
DE QUADRAS SANS, JOSE

Subvenció
concedida
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
694,13 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.160,00 €
2.012,40 €
2.160,00 €
1.681,42 €
286,17 €
1.541,84 €
1.075,00 €
286,17 €
4.286,50 €
4.050,00 €
4.286,50 €
4.050,00 €
242,46 €
242,46 €

238,85 €

242,46 €
2.970,00 €
510,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

62

HAPA

MSY

***1495**

SÁNCHEZ PASCUAL, SÍLVIA

63

HAPA

MSY

***4392**

MOSCULL PUJOL, TERESA

64

HAPA

MSY

***5505**

CASACUBERTA VILA, ELOI

65

HAPA

MCO

G65734949

ASSOCIACIÓ D'AMICS ESCOLTES
DEL MONTNEGRE

66

HAPA

MCO

***7313**

REVENTOS MESTRES, ANA Mª

67

HAPA

MCO

***7242**

EDO SALÓ, MÒNICA

68

HAPA

MCO

***9022**

RAMI BASTANTE, ANDRÉS

69

HAPA

MCO

***1011**

CAMPAÑO FIBLA, JOAN

70

HAPA

MCO

***6557**

CASAMITJANA LLECHA, MARCEL

71

HAPA

GRF

***4288**

FONTANILLAS AMELL, CARLES

72

HAPA LITORAL ***7223**

MORERA LLORENS, IRENE

73

HAPA

SMA

***8986**

LÓPEZ BLAS, INMACULADA

74

HAPA

SMA

E60586963

A. MARES DE SAAVEDRA
Y CIA CB

75

HAPA

SMA

B63337497

MAS BOSCA SL

76

HAPA

SMA

***7028**

77

BM

MSY

B63820815

BALLO MICROSTUDI, S.L.U,

78

BM

MSY

***8923**

BAUCELLS RIBAS, JOAQUIN

79

BM

MSY

B61796108

80

BM

MSY

****0311*

PIETRO CARLO GIUSEPPE
STEINER

81

BM

MSY

***3325**

MINGUEZ OLIVER, JORDI

82

BM

MSY

***5745**

PERICAS SABATES, JOSEP

83

BM

MSY

***6141**

POUS LAYRET, ISABEL

84

BM

MSY

***0904**

POUS RIBAS, JOSEPA

85

BM

MSY

***2714**

RAMIREZ DEUMAL, JOSE

TRIAS VILALTA, ISABEL

BLANSAC 2015, S.L.

Objecte
REHABILITACIÓ PARCIAL DE
LA COBERTA
PINTAT DE FAÇANA
RECONSTRUCCIÓ DE
TEULADA
RECONSTRUCCIÓ ERMITA
REPARACIÓ DE
FILTRACIONS, TEULADA I
FAÇANES
ADQUISICIÓ BOMBA PER A
SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
REPÀS TEULADA, NOVES
FINESTRES, MILLORES EN
LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, ESTUFA
ARRANJAMENT TEULADA
ARRANJAMENT CAMÍ
D’ACCÉS
ESTABILITZACIÓ FAÇANA,
EVACUACIÓ DE RUNA I
REPICAT DE MURS
COL·LOCACIÓ XAPA
METÀL·LICA IMITACIÓ
TEULA
QUADRE COMPTADORS
D’AIGUA
RECONSTRUCCIÓ MURET,
REPARACIÓ D’HUMITATS
TEULADA, REPARACIÓ
GRAONS
RESTAURACIÓ ENTRADA
PRINCIPAL

Municipi
d’actuació
GUALBA
MONTSENY
FOGARS DE
MONTCLÚS

4.500,00 €
901,45 €
4.500,00€

PINEDA DE MAR

4.050,00 €

SANT PERE DE
RIU (TORDERA)

4.500,00 €

TORDERA

1.750,41 €

MATARÓ

4.500,00 €

DOSRIUS

4.500,00 €

DOSRIUS

2.797,20 €

SITGES

4.500,00 €

VILASSAR DE
DALT

4.020,83 €

BADALONA

4.500,00 €

BADALONA

4.050,00 €

BADALONA

4.050,00 €

MONTCADA I
REIXAC
INSTAL·LACIÓ D'ESTUFA DE SANTA FE DEL
PELLET
MONTSENY
INSTAL·LACIÓ PANELLS
EL BRULL
FOTOVOLTAICS
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA
DE BIOMASSA AMB DIPÒSIT SANT MIQUEL DE
D’EMMAGATZEMAT
BALENYÀ
D'ESTELLA
INSTAL·LACIÓ PANELLS
SANT PERE DE
FOTOVOLTAICS
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ PANELLS
SANT PERE DE
FOTOVOLTAICS
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE CÀNOVES I
GASIFICACIÓ DE LLENYA
SAMALÚS
SUBSTITUCIÓ DE SORTIDA
DE FUMS I TANCAMENT
MONTSENY
LLAR DE FOC
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA SANT ESTEVE DE
DE PEL·LET
PALAUTORDERA
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE
MONTSENY
LLENYA
TANCAMENT FINCA

Subvenció
concedida

2.085,44 €
1.822,13 €
3.860,67 €
6.624,00 €
1.460,60 €
1.880,51 €
4.519,49 €
688,17 €
4.376,34 €
6.624,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

86

BM

MSY

***5218**

SALA FERRER, MONTSERRAT

87

BM

MSY

***3086**

UBINYANA VIVION, DANIEL

88

BM

MSY

***9533**

DRAPER TORRAS, MARIA
MERCEDES

89

BM

MSY

***1147**

FERRAN CUSI, EVA MARIA

90

BM

MSY

***4684**

91

BM

MSY

***2064**

92

BM

MSY

***6559**

93

BM

MSY

***4446**

94

BM

MSY

***6256**

95

BM

MSY

***1694**

96

BM

MSY

***9773**

97

BM

MSY

***2761**

98

BM

MSY

***2669**

99

BM

MSY

***2419**

100

BM

MSY

***6157**

101

BM

MSY

***6029**

102

BM

MSY

***1681**

103

BM

MSY

***1392**

104

BM

MSY

***2502**

105

BM

MSY

***4082**

106

BM

MSY

***1520**

107

BM

MSY

***3156**

108

BM

MSY

***3108**

109

BM

MSY

***4520**

110

BM

MSY

****1939*

111

BM

MSY

***6901**

Objecte
SISTEMA PER A L'ASSECTA
I EMMAGATZEMATGE DE LA
LLENYA PER A CALDERA DE
GASIFICACIÓ
INSTAL·LACIÓ LLAR DE FOC
INSERTABLE
INSTAL·LACIÓ CALDERA
DUAL PEL·LET/LLENYA (NO
RADIADORS)

Municipi
d’actuació
EL BRULL

6.480,00 €

EL BRULL

4.398,44 €

SANT ESTEVE DE
PALAUTORDERA

2.107,26 €

SANT PERE DE
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
CÀNOVES I
GARCÍA CARÚS, RUBÉN
PEL·LET
SAMALÚS
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
SANT PERE DE
CORTES SOLANAS, NOEMI
PEL·LET
VILAMAJOR
CAMPS ÁLVAREZ, MARIA DEL
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
SANT PERE DE
PILAR
PEL·LET
VILAMAJOR
CÀNOVES I
SANCHEZ LUNA, ANTONIO M.
INSTAL·LACIÓ LLAR DE FOC
SAMALÚS
INSTAL·LACIÓ ESTUFA
CÀNOVES I
FISAS LLANAS, ORIOL
MIXTA
SAMALÚS
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
SANT PERE DE
MILLÁN MARTÍNEZ, SILVIA
PEL·LET
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
CÀNOVES I
MERCADAL VIDAL, CARLES
PEL·LET
SAMALÚS
INSTAL·LACIÓ D'ESTUFA DE SANT ESTEVE DE
GONZÁLEZ PARÉS, LAURA
LLENYA
PALAUTORDERA
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
BOADA JUNCÀ, MARTI
CAMPINS
PEL·LET
INSTAL·LACIÓ PANELLS
SANT PERE DE
SÁNCHEZ ROSO, ANTONIO
FOTOVOLTÀICS
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ CALDERA
BENITO CORTÁZAR, DAVID
SEVA
BIOMASSA
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE SANT ESTEVE DE
GONZÁLEZ BARBERÀ, JOAQUIM
PEL·LETS
PALAUTORDERA
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA
SANT PERE DE
SILVESTRE PLA, MIQUEL
DE BIOMASSA AMB
VILAMAJOR
PANELLS FOTOVOLTÀICS
CANVI DE FINESTRES I
SANT PERE DE
CASANOVAS LORENTE, EDGAR
ESTUFA DE PEL·LET
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ ESTUFA DE
SANT PERE DE
JIMÉNEZ SOLER, SONIA
PEL·LETS
VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ DE LLAR DE SANT PERE DE
VIÑOLAS CALLEJA, MIRIAM
FOC I ESTUFA DE PEL·LETS VILAMAJOR
INSTAL·LACIÓ CALDERA DE CÀNOVES I
ESCORIHUELA BONET, JORDI
PEL·LET
SAMALÚS
INSTAL·LACIÓ D'ESTUFA
CABANILLAS COSTA, XAVIER
GUALBA
INSERIBLE
LLAR DE FOC I CAPTADOR SANT ESTEVE DE
KAHANYUK KAHANYUK, YEVHEN
SOLAR
PALAUTORDERA
AÏLLAMENT PARETS I
ADMETLLA SALVATELLA, CARLES
SEVA
TERRES
SANT PERE DE
PRUNA, SEBASTIAN
CANVI DE FINESTRES
VILAMAJOR
SUBSTITUCIÓ LLAR DE FOC
SANT ESTEVE DE
PORREDON MAS, GERARD
I MILLORA AÏLLAMENT
PALAUTORDERA
TÈRMIC
LLAR DE FOC METÀL·LICA

Subvenció
concedida

863,74 €
896,45 €
1.208,00 €
859,19 €
1.575,20 €
4.050,13 €
1.323,82 €
1.056,59 €
800,96 €
2.099,59 €
6.120,00 €
3.141,54 €
3.219,88 €
6.624,00 €
6.120,00 €
1.222,72 €
1.594,67 €
2.775,10 €
1.994,77 €
2.653,16 €
5.780,68 €
2.375,32 €
2.457,72 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

NIF

Sol·licitant

112

BM

MSY

***0180**

JOSEP MARIA MAS MUNTAL

113

BM

MSY

***0119**

CUCH CODINA, MARIA TERESA

114

BM

MSY

****0879*

GRUNDMANN, JENS

115

BM

MSY

***8096**

SÁNCHEZ BARDAJI, ANA

116

BM

MSY

***4227**

CASTELLARNAU BARCELÓ,
SERGI

117

BM

MSY

***8443**

SERRAHIMA JOVER, JOSEP

118

BM

MSY

***2551**

MERCADO FONT, MIRIAM

119

BM

GFR

***0033**

CARBÓ GASULLA, PILAR

120

BM

MCO

***3584**

MENA LE PAPE, ALEX

121

BM

MCO

***2011**

ALFARÁS ESPINÀS, GUILLEM

122

BM

MCO

B67141309

123

BM

SLI

***6685**

LUNA CIRIZA, ALBERT

124

BM

SLI

***7605**

FRIAS CAMPOS, MANUEL

125

BM

COL

***0023**

RIBES LLORDÉS, MARTA

126

EC

MSY

G59704643

127

EC

MSY

G58800723

128

EC

MSY

G62009659

ASSOCIACIÓ CULTURAL
MONTSENY ACTIU

129

EC

MSY

G65506115

ASSOCIACIÓ CLOTS
ARQUEOLOGIA

130

EC

MSY

G17118803

ASSOCIACIÓ AMICS DEL
MONTSENY

131

EC

MSY

G58516410

132

EC

MSY

G63198782

FINCA LA MORILLA, S.L.

CENTRE D'ART LA RECTORIA
(FUNDACIÓ LA RECTORIA DE
VILAMAJOR FUNDACIÓ PRIVADA)
ASSOCIACIÓ EL SUI DE FESTES I
TRADICIONS

COORDINADORA PER A LA
SALVAGUARDA DEL MONTSENY
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
MARTÍ I L'HUMÀ

133

EC

MTQ

G61456810

CLUB EXCURSIONISTA DE SANT
QUIRZE

134

EC

MTQ

Q0868039I

ESCOLA SEGIMON COMAS

135

EC

MTQ

G17106790

CERCLE FILATÈLIC I
NUMISMÀTIC DE RIPOLL

Objecte
CANVI DE FINESTRES
RENOVACIÓ INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA
RENOVACIÓ BATERIES
INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES
FOTOVOLTAIQUES
CANVI DE FINESTRES
AÏLLAMENT DEL TERRA
AMB TAULER DE FUSTA
CANVI FINESTRES ESTALVI
ENERGÈTIC
SUBSTITUCIÓ BATERIES
INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA
INSTAL·LACIÓ PANELLS
FOTOVOLTAICS
INSTAL·LACIÓ LLAR DE FOC
INSTAL·LACIÓ PANELLS
FOTOVOLTAICS
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA
DE GASIFICACIÓ DE
LLENYA
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA
DE BIOMASSA
INSTAL·LACIÓ DE CALDERA
DE PEL·LET

Municipi
d’actuació
EL BRULL
CÀNOVES

6.120,00 €

CÀNOVES

6.120,00 €

FOGARS DE
MONTCLÚS

6.120,00 €

SEVA

1.263,51 €

EL BRULL

1.821,22 €

FOGARS DE
MONTCLÚS

5.436,81 €

OLIVELLA

2.895,61 €

SANT CELONI

5.575,19 €

SANT CELONI

1.192,98 €

SANT CELONI

6.120,00 €

ARGENTONA

4.252,98 €

VILANOVA DEL
VALLÈS

1.216,75 €

TAVÈRNOLES

3.556,06 €

ACTIVITAT "LA PETJADA DE SANT PERE DE
L'HOME AL MONTSENY"
VILAMAJOR
MOSTRA DEL CARBONEIG
DE CÀNOVES
ORGANITZACIÓ FESTA
MAJOR DE MONTSENY
D'AMUNT
NOVENA CAMPANYA
D'EXCAVACIÓ AL PUIG DEL
CASTELL DE SAMALÚS
ACTIVITATS DIVERSES PER
DONAR A CONÈIXER EL
MONTSENY
PUBLICACIÓ REVISTA "LA
SITJA DEL LLOP"
ACTIVITAT EL RERAVERA
2019
CURSA DE MUNTANYA

Subvenció
concedida
2.156,59 €

800,00 €

CÀNOVES I
SAMALÚS

800,00 €

MONTSENY

800,00 €

CÀNOVES I
SAMALÚS

800,00 €

VILADRAU

800,00 €

SANT CELONI

640,00 €

LA GARRIGA

700,00 €

MONTESQUIU ,
SANT QUIRZE DE
BESORA, SANTA
MARIA DE
BESORA I VIDRÀ

800,00 €

CREAR NOUS CONTINGUTS
SANT QUIRZE DE
PER A RUTA ESCOLAR AL
BESORA
PARC
EXPOSICIÓ FILATÈLICA I DE
MONTESQUIU
COL·LECCIONISME AL PARC

750,00 €
760,00 €

Àrea de Presidència
Secretaria General

Línia

Parc

136

EC

SLI

137

EC

MCO

G08931974

138

EC

MCO

G59750604

139

EC

GFR

NIF

G59367540

G08858961

Sol·licitant

CLUB MUNTANYENC MOLLET

AGRUPAMENT MINYONS
ESCOLTES GUIES SANT JORDI
DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CASAL CALIU EL
DOLMEN DE VALLGORGUINA
FEDERACIÓ CATALANA
D'ESPELEOLOGIA

140

EC

SM

G64586225

BIOSFERA. ASSOCIACIÓ
D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

141

EC

SM

G64771876

ASSOCIACIÓ EDULIS PER A LA
DIVULGACIÓ I L'ESTUDI DE LA
CIÈNCIA I EL MEDI AMBIENT

142

EC

SM

G59323634

CENTRE D'ESTUDIS DE LA
NATURA DEL BARCELONÈS
NORD

143

EC

FOIX

G67063586

ASSOCIACIÓ GRUP D'ESTUDIS
RAPITENCS

Objecte

ORGANITZACIÓ CAMINADA

APLEC DE L'AROLA

Municipi
Subvenció
d’actuació
concedida
MOLLET DEL
VALLÈS, SANT
FOST DE
CAMPSENTELLES, 800,00 €
STA Mª DE
MARTORELLES, I
MARTORELLES
TORDERA

800,00 €

VISITA A UN PARC NATURAL VALLGORGUINA

725,00 €

INSTAL·LACIÓ PANELL
INFORMATIU

SITGES

640,00 €

BADALONA, TIANA
SANTA COLOMA
DE GRAMENET,
SANT FOST DE
CAMPSENTELLES
I MONTCADA I
REIXACH

800,00 €

TALLERS SOBRE
VERTEBRATS DEL SMA

SORTIDES DE NATURA AL
PARC DE LA SERRALADA
DE MARINA
REALITZACIÓ D’UN
CATÀLEG DE BRIÒFITS
PRESENTS AL PARC DE LA
SERRALADA DE MARINA
PROJECTE "SONS DEL
CASTELL"

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

800,00

TOTS ELS
MUNICIPIS DEL
PARC

640,00 €

STA. MARGARIDA
I ELS MONJOS

640,00 €

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:
1

Línia
EAR

Parc
MSY

NIF
***5073**

Sol·licitant
BRUNET PUJOL, JOSEP

2

EAR

FOIX

J61010450

3

EAR

FOIX

J64856891

4

EF

SLL

G59779041

5

EF

MCO

***0998**

6

EF

SLI

B62318498

MIR POUS GIRONA SL

7

HAPA

MSY

B66958356

CAN DEUMALONS

8 HAPA
9 HAPA
10 HAPA

MSY
MSY
MCO

***5067**
***9140**
***2854**

BARNILS CRUSATS, POL
MASRAMON MORELL, JOSEP
PLANA PLANS, LLUÍS

11 HAPA

MCO

***8058**

PIGNATELLI VILAJELIU, MARIA

12 HAPA

MCO

***4839**

CASALS I POU, JOSEP

AGRÍCOLA CAL MARTÍ SCP
MALLOFRÉ BESER BITICULTORS
SCP
SOCIETAT DE CAÇADORS DE
RELLINARS
ENRECH ARTAL, ENRIC

Motiu
Per haver rebut una subvenció l’any 2018
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per trobar-se en sòl urbà
Per trobar-se en sòl urbà
Per no tractar-se de la seva residència habitual
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada
Bases de les Subvencions

a les
a les
a les
a les
a les
a les

a les
a les
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13 HAPA MCO

***5346**

BORBON I RIBERA, JOSEP

14 HAPA

GRF

***4531**

VILA SALA, BARTOMEU

15 HAPA
16 HAPA

GRF
GRF

***9271**
F08976797

17 HAPA

GRF

***3914**

18 HAPA

GLL

G61106910

19

BM

MSY

***4199**

20

BM

MSY

***6948**

21

BM

MSY

***1117**

ROSELL POU, JORDI

22
23

BM
BM

MCO
MCO

***1289**
***7033**

DRAPER TORRAS, JOAQUIM
BELLVER FELICES, JORDI

24

EC

MCO

G08931974

25

EC

SLL

G08858961

26

EC

SLL

G58132895

Per presentar la sol·licitud de subvenció fora de termini
Per no aportar la documentació necessària fixada a les
Bases de les Subvencions
Per presentar la sol·licitud de subvenció fora de termini
Per presentar la sol·licitud de subvenció fora de termini

CAMPS ROVIROSA, JOAN
CAN PERE SCCL
IGLESIAS MAS DE LAS VALLS,
MARIA ANTONIA

Per haver rebut una subvenció l’any 2018

CLUB NÀUTIC VIC SAU
POU BERNAT, MARIA ROSER
PÉREZ SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL

AGRUPAMENT ESCOLTA
MONTNEGRE
FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPELEOLOGIA
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA
“CATALUNYA”

Per sol·licitar una subvenció per una actuació que no es
contempla a les Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada a les
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada a les
Bases de les Subvencions
Per no aportar la documentació necessària fixada a les
Bases de les Subvencions
Per trobar-se fora d’àmbit
Per trobar-se fora d’àmbit
NIF coincideix amb el de Agrupament Minyons Escoltes
Guies de Sant Jordi de Catalunya, considerant-se per tant
com un mateix sol·licitant i podent-se subvencionar només
un projecte/activitat
Per sol·licitar una subvenció per una actuació que no es
contempla a les Bases de les Subvencions
Per sol·licitar una subvenció per una actuació que no es
contempla a les Bases de les Subvencions

Tercer.- DISPOSAR aquesta despesa per import de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS
MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (356.261,04 €)
amb càrrec al pressupost de despeses de la corporació de les anualitat i aplicacions
pressupostaries que es detallen a continuació i condicionada a l’existència de crèdit en
el pressupost de l’any 2020:
- VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA SET EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS (88.947,76 €) amb càrrec del pressupost de l’any 2019.
- DOS-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-IVUIT CÈNTIMS (267.313,28 €) amb càrrec del pressupost de l’any 2020.
Exercici 2019
Explotacions forestals
G/50402/17230/47900
Explotacions Agrícoles Ramaderes
G/50402/17230/47900
G/50402/17230/77000
Empreses de serveis
G/50402/17230/47900
G/50402/17230/77000

Exercici 2020

17.172,86 €

43.869,33 €

5.623,72 €
3.339,94 €

3.500,00 €
30.243,91 €

4.508,57 €
6.903,34 €

12.386,50 €

Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic
G/50402/17230/78900
14.461,45 €

41.253,88 €
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Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica
G/50402/17230/77000
7.942,13 €
G/50402/17230/78900
15.500,75 €
Entitats culturals
G/50402/17230/48901
13.495 €

6.624,00 €
129.435,66 €

Quart.- REAJUSTAR l’autorització dels crèdits inicialment aprovats per acord de Junta
de Govern núm. 98/2019 de data 14 de març de 2019, que va aprovar la convocatòria i
les bases específiques de les subvencions amb l’objecte de fomentar les activitats
d’explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora
dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i de les entitats culturals en els
àmbits territorials dels Plans Especials dels espais naturals protegits del Montseny,
Montesquiu, Montnegre-Corredor, Serralada de Marina, Serralada Litoral, Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, així com les destinades a finançar
instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor en els àmbits
territorials anteriors i del Pla especial de la Serra de Collserola. Per a aquesta darrera
línia de subvenció (instal·lacions d’aprofitament de biomassa) i per a les entitats
culturals, en el cas exclusiu del Montseny, l’àmbit de vigència s’amplia a tot el declarat
Reserva de la Biosfera dins de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, en
base a la redistribució de les quantitats inicialment previstes i sense superar el total
màxim previst, en el sentit que tot seguit es detalla:
Any 2019
Incrementar les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
7.172,86 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions forestals
2.942,13 € - G/50402/17230/77000 - Línia de biomassa i eficiència energètica
5.500,75 € - G/50402/17230/78900 - Línia de biomassa i eficiència energètica
Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
4.376,28 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes
660,06 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes
1.491,43 € - G50402/17230/47900 - Línia d’empreses de serveis
2.096,66 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’empreses de serveis
538,55 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic
6.505,00 € - G/50402/17230/48901 - Línia de culturals
Any 2020
Incrementar les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
20.243,91 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes
3.869,33 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions forestals
2 .386,50 € - G/50402/17230/77000 - Línia d’empreses d serveis
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79.435,66 € - G/50402/17230/78900 - Línia de biomassa i eficiència energètica
1.624,00 € - G/50402/17230/77000 - Línia de biomassa i eficiència energètica
Disminuir les quanties amb càrrec a les aplicacions pressupostaries següents:
21.500,00 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’explotacions agrícoles ramaderes
16.000,00 € - G/50402/17230/47900 - Línia d’empreses d serveis
70.106,12 € - G/50402/17230/78900 - Línia d’habitatges i patrimoni arquitectònic
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.”
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
73.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
l’actualització del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques
laborals (Xarxa OTL) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 2016/0004715).La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
1.

La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació
prioritaris, en matèria de polítiques locals de mercat de treball, potenciar la
qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema públic local d’ocupació a través, entre
d’altres, de la Xarxa d’oficines tècniques laborals (en endavant, Xarxa OTL) i
promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats territorials i a l’evolució
de la conjuntura socioeconòmica.

2.

Per tal de donar coherència i encaix als objectius polítics de la Diputació de
Barcelona i als objectius principals de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, el Servei de Mercat de Treball
ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles en l’àmbit del
mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en
xarxa.

3.

Així doncs, la Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica
pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que
disposant d’una oficina tècnica laboral (en endavant, OTL), s’han adherit al
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques laborals (Xarxa
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OTL), aprovat en Junta de Govern de data 30 de juny de 2016 (ref. reg. AJG
298/16) i publicat al BOPB de 14 de juliol de 2016, mitjançant el qual s'estableix el
marc general i els principis que regeixen la Xarxa OTL, i que es constitueix com a
instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals adherides.
4.

Aquesta Xarxa té com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la
permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorn de salut mental
a la província de Barcelona.

5.

Per sol·licitar alguns dels recursos del Catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona en l’àmbit de polítiques de mercat de treball, es requereix actualment
l’adhesió de l’ens local al Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis
locals d’ocupació (Xarxa Xaloc) i/o al Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa
d’oficines tècniques laborals (Xarxa OTL).

6.

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals adherits a aquest
Protocol, la Plataforma telemàtica Xaloc (en endavant, PTX), la qual es configura
com un sistema d'informació integral que incorpora diverses funcionalitats
relacionades amb la planificació, la gestió i l'avaluació de l'activitat que desenvolupen
els serveis locals d'ocupació i oficines tècniques laborals.

7.

Fins al 2018, la posada a disposició i utilització de la PTX s’instrumentalitzava
mitjançant un conveni de col·laboració entre l’ens local interessat i la Diputació de
Barcelona. No obstant, per raons d’eficàcia i eficiència administrativa,
transparència i homogeneïtzació dels recursos que s’ofereixen per la Diputació de
Barcelona s’ha considerat més adient gestionar la posada a disposició d’aquesta
plataforma mitjançant un recurs del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs
Locals de 2019 (en endavant, Catàleg XGL).

8.

Durant la vigència d’aquest Protocol (Xarxa OTL) s’han anat produint diferents
modificacions jurídiques que han afectat al seu contingut, essent les més
significatives les següents:
- En matèria de protecció de dades de caràcter personal motivades per l’entrada
en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, així com pel Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes
dades, i la derogació de la normativa anterior.
- En matèria de procediment administratiu, per l’entrada en vigor de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
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- Per un canvi en l’instrument jurídic que formalitza la posada a disposició i
utilització de la PTX, ja que a partir d’aquest any 2019 s’ha inclòs com un
recurs tècnic del Catàleg XGL de la Diputació de Barcelona.
9.

Segons l’informe signat per la responsable directiva del Servei de Mercat de
Treball en data 4 d’octubre d’enguany, tots aquests canvis han ocasionat la
necessitat d’actualitzar el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines
tècniques laborals (Xarxa OTL) en els termes següents:
a. Adequar la referència legislativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i de procediment administratiu comú de les administracions públiques
a la vigent normativa.
b. Modificar las referències a l’instrument jurídic de posada a disposició i utilització
de la Plataforma telemàtica Xaloc, substituint la menció de conveni per la de
recurs del catàleg.

10. Aquests canvis no comporten modificació de caràcter essencial, d’acord amb
l’establert en l’article 18 del Protocol, en quant estableix la potestat de la Diputació
de Barcelona d’actualitzar el protocol per adaptar-lo a les necessitats canviants del
moment. La present actualització serà comunicada als ens locals membres de la
xarxa, mitjançant la seva publicació al BOPB, així com a la seu electrònica
corporativa de la Diputació de Barcelona, sense que calgui la seva ratificació
expressa, en no tractar-se de modificacions essencials.
Fonaments de dret
Vist l’apartat sisè de la part resolutiva punt I.4.b.1) del decret de la Presidència número
8836/19 de data 17 juliol sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB
de 23 de juliol de 2019, i modificat parcialment pel decret de la Presidència número
9609/2019, de data 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de setembre
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. ACTUALITZAR el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines
tècniques laborals (Xarxa OTL), aprovat en Junta de Govern de data 30 de juny de
2016 (ref. reg. AJG 298/16), i que estableix el marc general i els principis que regeixen
la Xarxa OTL, per adaptar el seu contingut a l’actual instrument jurídic de posada a
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disposició i utilització de la Plataforma telemàtica Xaloc i les vigents regulacions
jurídiques, sent el text definitiu que recull aquests canvis el següent:
“PROTOCOL GENERAL PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES
LABORALS (XARXA OTL).
 PREÀMBUL.
 CLÀUSULES:
1. Objecte i finalitat.
2. La Xarxa OTL.
3. Definició d’una OTL.
4. Principis de la Xarxa OTL.
5. Destinataris. Requisits de participació.
6. Procediment d’adhesió i formalització. Efectes.
7. Compromisos de la Diputació de Barcelona.
8. Compromisos dels ens locals.
9. La Plataforma telemàtica XALOC.
10. Pèrdua de la condició de membre.
11. Instruments de direcció i seguiment.
12. Seguiment tècnic i funcionament de la Xarxa.
13. Assistència tècnica especialitzada.
14. Publicitat.
15. Protecció de dades de caràcter personal.
16. Propietat intel·lectual.
17. Vigència i causes d’extinció.
18. Modificació.
19. Abast.
20. Règim jurídic i jurisdicció competent.
PREÀMBUL.
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació d’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d’actuació prioritaris, en matèria de
polítiques locals de mercat de treball, potenciar la qualitat, l’impacte i l’eficiència del sistema
públic local d’ocupació a través, entre d’altres, de la Xarxa d’oficines tècniques laborals (en
endavant, Xarxa OTL) i promoure l’adaptabilitat d’aquest sistema a les necessitats
territorials i a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica.
Per donar coherència i encaix als objectius polítics corporatius i als objectius principals de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, el
Servei de Mercat de Treball ordena els recursos econòmics, tècnics i de gestió disponibles
en l’àmbit del mercat de treball, fonamentant la seva actuació en la concertació i el treball en
xarxa. En aquest marc, el Servei de Mercat de Treball promou la cohesió econòmica i social
mitjançant, entre d’altres activitats, el desplegament de projectes de lluita contra l’atur i
contra la discriminació adreçats a afavorir la inserció de col·lectius amb especials dificultats
per accedir al món laboral.
Les línies d’actuació del Servei de Mercat de Treball troben empara competencial a l’article
84.2 i) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
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Catalunya, que estableix la competència de les entitats locals per al foment de l’ocupació, i
en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que possibilita als ens locals la promoció i
satisfacció dels interessos del seu àmbit territorial i, més específicament, l’exercici
d’activitats complementàries en el camp de l’ocupació i la lluita contra l’atur.
Així mateix la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, reconeix en els seus articles 1.g) i 14.a) el paper de les
administracions locals i les considera entitats integrants del sistema d’ocupació de
Catalunya.
L’atur és el problema econòmic i social que més preocupa a la ciutadania tal i com s’observa
als successius baròmetres elaborats pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat
de Catalunya (Font: CEO. Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2016). A més, l’escala
local és la primera receptora de la problemàtica associada a la desocupació i a les crisis
econòmiques, i, en conseqüència, les administracions locals, per la seva proximitat, es
veuen obligades a donar una resposta.
El treball és un factor clau per al desenvolupament social i econòmic, una de les principals
fonts de renda i un àmbit de socialització, de participació, i d’integració social que les
administracions públiques estan obligades a promoure.
Les persones amb trastorns de salut mental registren majors dificultats per accedir i
mantenir un lloc de treball i, en conseqüència, tenen uns índexs d’atur més elevats que els
de la resta de població, fins i tot comparat amb altres grups de persones que tenen alguna
discapacitat. A més, l’atur agreuja el risc d’exclusió social d’aquestes persones, i genera
efectes negatius per a la pròpia persona, el seu entorn familiar i social.
L’organització mundial de la salut (OMS) estima que al voltant d’un 25% de la població
pateix al llarg de la seva vida un trastorn de salut mental (Font: OMS. Informe 2001. Salut
Mental: nous coneixements, noves esperances. 2001), i segons l’informe de recomanacions
per a la millora de l’atenció social a les persones amb trastorn mental a la ciutat de
Barcelona de l’any 2009, a Catalunya, pràcticament l’11% de la població té en un any un
trastorn mental (Font: Observatori Social de Barcelona). Aquestes dades posen de manifest
l’elevada incidència dels trastorns mentals que, en canvi, contrasta amb l’estigmatització
social i els prejudicis associats en aquest tipus de patologies.
S’han trobat associacions positives entre el treball i la millora de qualitat de vida, la millora
de la simptomatologia, l’increment del contacte social i la millora del lleure en persones amb
trastorns de salut mental. Per tant, l’aposta per dispositius especialitzats que, a escala local,
treballin la inserció laboral contribueix, entre d’altres, a la millora de la qualitat de vida
d’aquestes persones i alhora suposa posar en valor les seves capacitats i competències per
a la consecució d’activitats productives.
En aquesta línia, l’any 2002, el Servei de Mercat de Treball va iniciar un projecte pilot a
quatre territoris de la demarcació de Barcelona per promoure la inserció laboral de persones
amb diagnòstic de trastorn de salut mental. Aquest projecte pilot va comportar la
configuració de la Xarxa OTL que s'ha anat ampliant gradualment i que actualment dona
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cobertura al 100% de la població en edat de treballar de la província de Barcelona que és
susceptible de tenir un trastorn de salut mental.
Els dispositius OTL treballen l’empoderament de la persona usuària amb trastorn de salut
mental, impulsen la seva inserció en el mercat de treball ordinari, i contribueixen a combatre
els factors d’estigmatització associats a la salut mental i a afrontar els desencaixos entre
oferta i demanda de treball que en el cas de les persones amb trastorn de salut mental
presenten més dificultats. A més, aquests dispositius han esdevingut un autèntic referent
local de les polítiques de foment de l’ocupació de persones amb trastorn de salut mental.
El treball en xarxa de les OTL era, i és, necessari per fomentar i promoure un aprofitament
dels recursos i un intercanvi de coneixements, informació i experiències que doni resposta a
la situació complexa i vulnerable d’aquestes persones en l’àmbit de la inserció laboral. I en
particular si tenim en compte:
 L’ especialització requerida per atendre aquestes persones.
 La seva dispersió territorial.
 El fet que representen un grup relativament significatiu de persones en risc d’exclusió
social que tradicionalment s’ha vist exclòs dels recursos ocupacionals de què disposa el
conjunt més ampli de la població.
La Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per
tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’una OTL i que s’hi
adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona. Aquesta Xarxa té
com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la permanència en el mercat de
treball de les persones amb trastorn de salut mental a la demarcació de Barcelona.
El 9 de maig de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un
conveni tipus que regulava els drets i les obligacions de la Diputació de Barcelona i de les
entitats locals que integren la Xarxa OTL per a la inserció sociolaboral en el mercat de
treball de les persones amb trastorns de salut mental. Posteriorment, aquest conveni va ser
subscrit per totes les entitats que configuren la Xarxa OTL.
L’evolució de l’organització i el funcionament de la Xarxa OTL, així com la necessitat de
seguir reforçant el treball en xarxa i els mecanismes de cooperació per fer front als reptes de
futur que es plantegen en l’àmbit de la inserció laboral de les persones amb trastorn de salut
mental, requereixen dotar la Xarxa OTL d’un instrument jurídic que reguli la seva
configuració i funcionament.
Mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis que regiran la Xarxa
OTL, i serà instrument de referència per tal de regular les relacions entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals que s’hi adhereixin.
CLÀUSULES:
1.

Objecte i finalitat.

1.1.

Aquest Protocol té per objecte formalitzar la Xarxa d’oficines tècniques laborals i la
relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals que disposen d’una oficina
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tècnica laboral (en endavant, OTL) i compleixin amb els requisits de participació.
1.2.

La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa OTL per contribuir a
aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d’ocupació
desplegades per les OTL, prestar un servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar
esforços mitjançant la concertació, la millora de les competències professionals,
l’intercanvi d’experiències, l’optimització dels recursos, la capacitat de resposta, la
flexibilitat i la transversalitat.

2.

La Xarxa OTL.

2.1.

La Xarxa OTL és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada
per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona que disposen d’una OTL i
que s’hi adhereixen mitjançant aquest Protocol i per la Diputació de Barcelona.

2.2.

La Xarxa OTL té com a objectiu reduir les barreres que obstaculitzen l’accés i la
permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorn de salut mental a la
demarcació de Barcelona.

2.3.

Aquesta Xarxa es configura com un mecanisme per identificar i establir estratègies
entre els diferents ens locals que treballen en l’àmbit de la inserció laboral de
persones amb trastorn de salut mental.

3.

Definició d’una Oficina Tècnica Laboral.

Les OTL són dispositius públics locals d’inserció laboral especialitzats en salut mental que
estan integrats en el Sistema Públic Local d’Ocupació de la demarcació de Barcelona (en
endavant SPLO). Tenen per missió atendre persones en edat de treballar, amb un trastorn
de salut mental acreditat i en tractament medicosanitari, a fi de facilitar-ne la inserció laboral
o la millora de l’ocupació.
Aquests dispositius treballen amb una metodologia comuna caracteritzada per:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

El treball amb les persones i les empreses.
L’acompanyament i el reforç continuat a la persona usuària.
La coordinació amb l’entorn de la persona usuària, especialment amb els serveis
sanitaris.
L’empoderament de la persona participant.
L’assoliment i el manteniment d’un lloc de feina que preveu el seguiment postinserció.
La priorització de la inserció a l’empresa ordinària.
La sensibilització de les empreses i el foment de la responsabilitat social corporativa.
La coordinació amb els serveis locals d’ocupació del territori on estan ubicats.

4.

Principis de la Xarxa OTL.

Els principis i fonaments de la Xarxa OTL són:
-

La proximitat i l’accés universal de les OTL.
La sostenibilitat en el temps dels serveis oferts.
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-

La creació de sinèrgies entre les diverses OTL, transferint coneixements i
metodologies.
L’impuls, l’assoliment i el manteniment de la inserció laboral com a factor clau per
facilitar l’autonomia, l’autoestima i la integració social de les persones amb trastorns
de salut mental.
L’aprofitament eficient dels recursos disponibles en el territori.
La visió integral de la persona usuària.
El treball sota els criteris d’eficiència, equitat, qualitat, innovació, millora continuada i
avaluació.
El foment de la col·laboració empresarial.

5.

Destinataris. Requisits de participació.

5.1.

Són destinataris del Protocol d’adhesió a la Xarxa OTL els ajuntaments de municipis
de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, agències
pel desenvolupament local, entitats municipals descentralitzades i comunitats de
municipis de la demarcació de Barcelona, que estiguin adherides a la Xarxa de
Governs Locals de la Diputació de Barcelona.

5.2.

Per ser membre de la Xarxa OTL, les entitats locals han de disposar d’una OTL, amb
un àmbit territorial d’actuació de com a mínim 40.000 habitants o comarcal i que presti
serveis d’atenció a les persones amb trastorn de salut mental i a les empreses, de
forma continuada, per treballar la intermediació laboral.

6.

Procediment d’adhesió i formalització. Efectes.

6.1.

Els ens locals que vulguin formar part de la Xarxa OTL i compleixin amb els requisits
de la clàusula cinquena, hauran d’aprovar, per part de l’òrgan competent que
correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts en el model que
s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la a la Diputació de Barcelona.

6.2.

La Diputació de Barcelona, en el cas que l’ens local sol·licitant no compleixi les
condicions per ser membre de la Xarxa OTL, podrà denegar la seva sol·licitud i
adhesió a l’esmentada Xarxa.

6.3.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el
present Protocol, així com el compromís d’assumir les obligacions estipulades en
aquest.

7.

Compromisos de la Diputació de Barcelona.

-

El paper de la Diputació de Barcelona consisteix en posar a disposició de les OTL un
conjunt d’eines, productes i accions de suport perquè aquestes puguin fer front a les
demandes i necessitats laborals de les persones amb trastorn de salut mental, millorant
l’eficiència en la gestió i en l’aplicació de polítiques de mercat de treball.
La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa OTL i en funció de les seves
disponibilitats pressupostàries i tècniques, facilita als membres de la Xarxa, suport
econòmic, suport tècnic i assistència tècnica especialitzada per potenciar la qualitat,
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l’impacte i l’eficiència de les OTL de la demarcació de Barcelona. En concret, actuacions
destinades a:
7.1.

Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l’àmbit d’intervenció de les
OTL.

7.2.

Millorar l’eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció de la
qualitat en la prestació de serveis.

7.3.

Contribuir a garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d’una aportació
econòmica als diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les
convocatòries de subvenció que aprovi.

7.4.

Actualitzar les competències professionals del personal tècnic i directiu.

7.5.

Enfortir els vincles entre els membres de la Xarxa, promovent espais de debat i
d’intercanvi d’experiències, així com la transferibilitat de coneixement.

7.6.

Promoure la recerca per a l’avaluació, la millora continuada i la implementació
d’estratègies innovadores de foment de l’ocupació i d’integració sociolaboral de les
persones amb trastorn de salut mental.

7.7.

Proporcionar sistemes d’informació i eines de gestió, desenvolupant i implementant
models i protocols per afavorir una gestió integral de la Xarxa.

7.8.

Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l’adaptabilitat de les OTL a
les necessitats territorials, a l’evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les
prioritats de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les polítiques de mercat de
treball.

7.9.

Oferir assistència tècnica, donant suport als ens locals en els àmbits propis de
l’activitat de les OTL.

7.10. Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant documents
per donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines metodològiques
desenvolupades per la Xarxa.
8.

Compromisos dels ens locals.

8.1.

Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa OTL i responsabilitzar-se del treball
de l’oficina en el seu àmbit territorial d’actuació, complint les condicions, orientacions
i/o recomanacions de caràcter tècnic que determini la Xarxa OTL i els seus òrgans de
seguiment.

8.2.

Contribuir al desenvolupament de les activitats que impulsi la Xarxa OTL i assistir i
participar en les accions formatives organitzades per la Diputació, en els grups de
treball, en les sessions d’intercanvi d’experiències i, en general, en les reunions que
es plantegin en el marc d’aquesta Xarxa.
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8.3.

Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un lloc
de treball i a les empreses que cerquen cobrir els seus llocs de treball (vacants o
nous) amb els millors perfils professionals.

8.4.

Aplicar una metodologia pensada i adaptada a les necessitats i particularitats de les
persones amb malalties mentals i basada en una atenció global de la persona usuària
amb l’actuació d’equips multi i interdisciplinaris, amb l’objectiu d’afavorir la inserció
laboral de la persona mitjançant l’establiment d’un itinerari personalitzat d’inserció i el
desenvolupament de les accions necessàries per portar-lo a terme.

8.5.

Designar una persona com a representant de l’ens local a la Comissió de Seguiment
de la Xarxa OTL que actuarà com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona i
notificar aquesta designació a la Diputació de Barcelona, així com els canvis que s’hi
puguin produir.

8.6.

Comunicar a la Diputació de Barcelona, segons les indicacions que aquesta
determini, la composició de l’equip tècnic adscrit a l’OTL indicant el nom, cognoms,
categoria laboral, descripció de tasques de cadascun/a d'aquests tècnics/ques i
percentatge de dedicació, i les modificacions d’aquesta composició o d’aquestes
dades que es produeixin així com qualsevol informació complementària que es
consideri necessària.

8.7.

Complir amb les decisions que, en el seu cas, adopti la Comissió de Seguiment de la
Xarxa OTL o els instruments de direcció i seguiment dels quals es doti la Xarxa.

8.8.

Transmetre a la Diputació de Barcelona la informació de les actuacions o de les
incidències derivades del funcionament de l’oficina, que siguin necessàries per
millorar l’acció de la Xarxa o les que, en el seu cas, s’acordi en el marc de la Xarxa
OTL. Així com, lliurar a la Diputació, en el temps i forma que aquesta determini, una
memòria de les activitats desenvolupades per l’oficina.
Recopilar i conservar, per un període no inferior als 6 anys, el contingut mínim
d’informació que la Diputació de Barcelona considera necessari que ha de constar en
l’expedient de les persones beneficiàries de les oficines tècniques laborals.

8.9.

8.10. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la utilització i difusió de la informació i de les
dades publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l’actuació de la
OTL.
8.11. Comunicar a la Diputació de Barcelona l’àmbit territorial d’influència de l’OTL, així
com les modificacions que es produeixin al respecte, segons indicacions de la
Diputació. Tenint en compte que, si hi ha coincidències en l’àmbit territorial d’actuació
per part de diferents oficines, aquestes oficines conjuntament amb la Diputació de
Barcelona acordaran una nova distribució territorial per tal d’evitar la seva confluència
dins un mateix territori. Cas que no s’assoleixi un acord, l’entitat es compromet a
acceptar la distribució que decideixi la Diputació de Barcelona.
8.12. Fer publicitat de la Xarxa OTL d’acord amb el que s’estableix a la clàusula catorzena.
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9.

La Plataforma telemàtica XALOC.

9.1.

La Plataforma telemàtica XALOC és una eina integral, propietat de la Diputació de
Barcelona, per a la intermediació laboral, d’ús obligatori per a totes les entitats locals
adherides a la Xarxa OTL. La Plataforma està en constant procés de millora i
d’ampliació de funcionalitats i actualment està formada per:

- L’Aplicació Metodològica XALOC, que permet la gestió de la demanda i l’oferta
d’ocupació de forma integrada de les entitats adherides a la Xarxa. Està
dissenyada per possibilitar la planificació, seguiment i avaluació de les actuacions
realitzades i per a la presa de decisions operatives i estratègiques dels ens locals
que l’utilitzen. S’ofereix, a més, assistència tècnica, recursos metodològics,
documentació, espais d’intercanvi d’informació o de recursos, informacions
d’actualitat relacionades amb els àmbits de la intermediació, i es permet l’accés a
estadístiques d’activitat i indicadors a escala provincial. I el més important, una
base de dades unificada d’ofertes de treball de la província de Barcelona, l’accés a
la qual només és permès als equips de les OTL i als serveis locals d’ocupació (en
endavant SLO).

- Pàgina web d'ofertes de treball dels SLO d'accés universal. Aquesta pàgina
permet l’usuari cercar per diferents vies el tipus d’oferta que més s’adiu amb els
seus interessos, consultar les seves característiques i, si escau, inscriure’s-hi (a
una o més) i realitzar un seguiment de l’autocandidatura/es presentada/es.
9.2.

Les entitats locals adherides en aquest Protocol, interessades en disposar d’aquesta
eina han de sol·licitar l’ús de la Plataforma telemàtica XALOC ofert a través del
Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona.

10.

Pèrdua de la condició de membre.

La condició de membre es perdrà:

- Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l’adopció de la corresponent resolució de
l’òrgan competent, que haurà de notificar degudament a la Diputació de Barcelona.

- Per incompliment de les obligacions establertes en aquest Protocol previ acord
adoptat per la Diputació de Barcelona, amb audiència prèvia de l’entitat afectada i
degudament notificat.

- A criteri de la Diputació de Barcelona, per haver cessat les condicions per les quals
podia ser membre de la Xarxa.
11.

Instruments de direcció i seguiment.

11.1. La Xarxa OTL consta d’una Comissió de Seguiment formada, com a mínim, per una
persona en representació de cadascuna de les entitats adherides a la Xarxa OTL i
representants de la Diputació de Barcelona. Aquesta Comissió assumeix, entre
d’altres, les següents funcions:
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- Definir les prioritats i activitats de la Xarxa.
- Realitzar el seguiment i l’avaluació general de l’activitat de la Xarxa.
- Promoure les actuacions que es considerin oportunes.
- Vetllar per la correcta execució i desenvolupament de les actuacions de la Xarxa.
- Impulsar grups de treball i iniciatives de membres de la Xarxa per a desenvolupar de
forma voluntària i conjunta accions específiques.

- Qualsevol altra funció anàloga que s’acordi.
11.2. La Diputació de Barcelona serà qui convocarà aquesta Comissió quan ho consideri
oportú i, com a mínim, una vegada a l’any.
11.3. La Xarxa OTL, a proposta de la Diputació de Barcelona, es podrà dotar d’altres
instruments de direcció i seguiment. En el seu cas, la proposta d’aquests altres
instruments de la Xarxa que elabori la Diputació de Barcelona entrarà en vigor una
vegada hagi estat aprovada i notificada a totes les entitats adherides.
12.

Seguiment tècnic i funcionament de la Xarxa.

12.1. Les entitats integrants de la Xarxa OTL podran participar en el disseny, la planificació,
i el seguiment de les accions que es desenvolupin així com en el funcionament de la
Xarxa i rebre informació i formular suggeriments i propostes de millora. Aquests drets
es podran exercir mitjançant comunicació a la Diputació i/o els mecanismes de
seguiment descrits en aquest Protocol.
12.2. El seguiment general de la Xarxa s’articularà a través dels instruments de direcció i
seguiment descrits a la clàusula onzena.
12.3. L’equip tècnic de la Diputació de Barcelona podrà, quan consideri oportú, realitzar
visites de seguiment i/o demanar informació complementària per analitzar el
funcionament i l’execució de les activitats de les OTL.
12.4. També s’utilitzaran altres mecanismes de seguiment com són les trobades tècniques
sobre el funcionament de la OTL i els intercanvis d’experiències, per tractar
temàtiques vinculades amb la inserció de persones amb trastorns de salut mental.
13.

Assistència tècnica especialitzada.

13.1. La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries
tècniques, oferirà a les entitats locals adherides un servei d’assistència tècnica
consultoria especialitzada en l’àmbit de la salut mental per a la supervisió de casos
per a l’òptim desplegament de les activitats de les OTL, i la seva organització
funcionament.

i
i
i
i
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13.2. Les entitats locals interessades en beneficiar-se de la citada assistència tècnica ho
hauran de sol·licitar expressament a la Diputació de Barcelona, segons el
procediment que aquesta estableixi. Cas que l’entitat decideixi rebre aquesta
assistència, s’obliga a guardar secret de les informacions a les quals accedeixi, així
com a no fer difusió, a d’altres entitats que no siguin membres de la Xarxa OTL, dels
materials elaborats producte d’aquesta assistència tècnica, independentment que
aquesta es faci per mitjans propis de la Diputació o per una entitat externa
contractada, excepte que compti amb la prèvia autorització expressa per part de la
Diputació de Barcelona.
14.

Publicitat.

Les entitats adherides han de fer constar de forma visible la participació de la Diputació de
Barcelona mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
corporativa de la Xarxa OTL, en totes les activitats, campanyes de publicitat i en tot el
material (gràfic, electrònic i/o audiovisual) d’informació, divulgació, comunicació i suport de
les OTL, a les quals tinguin accés, entre d’altres, les persones i les empreses usuàries.
15.

Protecció de dades de caràcter personal.

15.1. Els ens locals adherits i la Diputació de Barcelona, s’obliguen a complir amb les
obligacions que es fixen a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), així com al
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades (en endavant, RGPD).
15.2. En relació amb l’ús de la Plataforma telemàtica Xaloc i una vegada s’hagi formalitzat
la corresponent sol·licitud de concertació amb la Diputació de Barcelona, a banda de
les previsions contingudes en aquest Protocol en matèria de protecció de dades de
caràcter personal seran d’aplicació les obligacions que, en aquesta matèria,
s’estableixen en el règim de concessió relatives aquest àmbit.
15.3. Encàrrec de tractament de dades.
La Diputació de Barcelona serà l’encarregada del tractament de dades pel que fa a
l’assistència tècnica especialitzada prevista a la clàusula tretzena i, com a tal, ha d’adoptar
les mesures de seguretat de categoria especial previstes a l’LOPDGDD, així com al RGPD.
La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament de dades, de manera general
es compromet a:

- Utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les
prestacions encarregades en execució de l’assistència tècnica especialitzada i la
supervisió de casos i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o
incompatible.
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- No difondre-les, ni permetre’n l’accés, ni comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols per a
la seva conservació, a terceres persones, sense autorització del responsable del
tractament.

- Un cop finalitzats els treballs, procedir a la devolució i/o destrucció de les dades
inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs realitzats.
15.4. Subencàrrec del tractament de dades.
L’entitat local responsable del tractament autoritza expressament la Diputació de Barcelona
per poder contractar amb un tercer el tractament de les dades per les activitats d’assistència
tècnica especialitzada, sempre que es compleixin els requisits següents:

- El tractament de dades de caràcter personal per part del subencarregat quedarà
sotmès a les instruccions d’aplicació de la metodologia de treball de la Xarxa OTL
que controlarà la Diputació de Barcelona.

- El contracte entre l’encarregat del tractament i el subencarregat es formalitzarà
complint amb les condicions establertes per l’LOPDGDD i el RGPD, i restarà a
disposició del responsable del tractament.

- L’empresa o entitat contractada com a subencarregada del tractament haurà de
complir amb les mateixes mesures de seguretat de categoria especial adoptades
per la Diputació de Barcelona i previstes al RGPD.

- L’empresa o entitat subencarregada està obligada, un cop finalitzats els treballs, a la
devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en
execució dels treballs realitzats.

- La Diputació haurà de comunicar a l’entitat local, titular d’una OTL i responsable del
tractament, el subencàrrec, així com els aspectes següents: les tasques
subcontractades, identitat del subcontractista i la forma i característiques de
l’execució que li afectin.

- En tot cas, el subencarregat no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
l’òrgan competent de l’ens local responsable del tractament.

- En el cas que el personal vinculat a l’empresa subencarregada tingués accés,
directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’empresa exigirà el
compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què
haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat.
16.

Propietat intel·lectual.

16.1. La Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa vigent en la matèria, adquireix
amb caràcter exclusiu l’exercici dels drets d’explotació de l’objecte d’aquest Protocol,
especialment:
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- Aquells continguts que desenvolupi i elabori en el marc de la Xarxa OTL, ja siguin
materials metodològics, eines de gestió, materials de difusió o altres que es
consideri oportuns per a un correcte i òptim funcionament de les OTL.

- Qualsevol dels productes confeccionats com a conseqüència de les trobades
d’intercanvis d’experiències i reunions de grups de treball relacionats amb l’activitat i
funcionament de les OTL.
16.2. La Diputació de Barcelona podrà cedir els seus drets d’explotació quan expressament
així ho autoritzi i sempre prèvia sol·licitud de la OTL interessada.
17.

Vigència i causes d’extinció.

17.1. El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.
17.2. La Xarxa OTL té durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats
recollides en aquest Protocol i sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir
els productes o actuacions de desplegament que ofereix la Diputació de Barcelona, i
podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes següents:

- Per acord dels òrgans competents dels ens membres de la Xarxa.
- Per impossibilitat legal o material per realitzar els seus objectius.
- Per qualsevol altra circumstància legal.
17.3. L’acord d’extinció del Protocol s’haurà de notificar a tots els membres de la Xarxa, i
publicar al BOPB i a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.
18.

Modificació.

18.1. La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per
adaptar-lo a les necessitats canviants del moment.
18.2. Serà la Diputació de Barcelona a qui li correspondrà aprovar les modificacions del
present Protocol que seran comunicades als ens locals membres de la xarxa
mitjançant la seva publicació al BOPB, així com a la seu electrònica corporativa de la
Diputació de Barcelona. En el cas que es tracti de modificacions essencials, els ens
locals adherits les hauran de ratificar expressament i notificar degudament a la
Diputació de Barcelona.
19.

Abast.

19.1. L’abast de les previsions contingudes en el present Protocol serà en cada cas el que
es desprengui dels termes i de les condicions que resultin dels actes específics que
se subscriguin o que despleguin les previsions del Protocol.
19.2. Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen cap
limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i s’estableixen
sens perjudici de la formalització d’altres relacions concertades, quan s’escaigui, al
marge d’aquest instrument.
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20.

Règim jurídic i jurisdicció competent.

20.1. La Xarxa OTL es regirà per aquest Protocol, així com per la legislació de règim local, i
particularment per la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 12 de juny, el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del present Protocol.
20.2. En el marc de la Xarxa OTL, el règim de concessió per a la posada a disposició i
utilització de la Plataforma telemàtica XALOC, té caràcter de normativa específica per
a aquelles entitats locals adherides a la Xarxa que hagin formalitzat la citada
concertació amb la Diputació de Barcelona.
20.3. Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest Protocol, les parts
se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona de la jurisdicció
contenciosa administrativa.”

Segon. ACTUALITZAR el model de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’oficines
tècniques laborals (Xarxa OTL), sent el text íntegre que recull aquests canvis, el
següent:
“MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA D’OFICINES TÈCNIQUES
LABORALS (XARXA OTL).
En ..........(nom i cognoms), com a President/a / Alcalde/essa del ................(nom entitat), us
comunico que:
..........................(Nom de l’òrgan competent) ha aprovat en data ........(dd/mm/aaaa) la
sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques laborals (Xarxa OTL) promoguda per la
Diputació de Barcelona que implica els punts següents:
1. L’acceptació del contingut del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines
tècniques laborals (Xarxa OTL), publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de ......(data), així com a la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona, amb
tots el drets i compromisos que se’n deriven.
2. Designar a............... (nom i cognoms), com a referent de l’ens dins la Xarxa, que actuarà
com a interlocutor amb la Diputació de Barcelona.
S’adjunta el certificat del/de la Secretari/ària on es reprodueix l’acord de l’òrgan competent
de l’ens”.
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Tercer. DEIXAR SENSE EFECTES el Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa
d’oficines tècniques laborals (Xarxa OTL) i el model d’adhesió a la Xarxa, aprovat en
Junta de Govern de data 30 de juny de 2016 (ref. reg. AJG 298/16) i publicat al BOPB
de 14 de juliol de 2016.
Quart. ESTABLIR la continuïtat i permanència en la Xarxa OTL dels membres adherits
a l’anterior Protocol abans esmentat, llevat de sol·licitud expressa en sentit contrari.
Cinquè. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en la seu electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.
Sisè. ESTABLIR l’entrada en vigor de la present actualització del Protocol i del model
de sol·licitud d’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques laborals (Xarxa OTL) a partir de
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu
electrònica corporativa de la Diputació de Barcelona.”
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
74.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l'esmena d'error material del dispositiu vuitè de l'acord de concessió de
subvencions de la convocatòria amb l'objecte de finançar cicles i festivals
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona, aprovat per acord de la Junta de
Govern, de data 26 de setembre de 2019, de conformitat amb el que disposa
l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. (exp. núm. 2019/0003992).- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“Fets
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar un acord pel qual s’aprova la concessió de subvencions de la convocatòria
amb l’objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del
sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any
2019. (AJG 427/19)
Posteriorment, s’ha detectat un error material en el dispositiu vuitè, que estableix els
terminis màxims de justificació de les subvencions concedides. En aquest dispositiu,
s’ha establert erròniament que el termini de justificació dels cicles i festivals que
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s’executen durant el mes de juliol de 2019, finalitza el 16 de març de 2020 quan,
d’acord amb la base 21.1 de la convocatòria s’estableix el següent:
“Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents:
Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2019, el
període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 14 de
novembre del 2019.

Quan el cicle o festival subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de
2019, el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 16 de
març de 2020.”

Fonaments de dret
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seus actes.
Ateses aquestes consideracions cal, per tant, rectificar el dispositiu vuitè de l’acord
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de setembre
de 2019 (registre acords 427/2019).
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Rectificar l’error material comés en la redacció del dispositiu vuitè de l’acord
de concessió de subvencions de la convocatòria amb l’objecte de finançar cicles i
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019, aprovat per acord de
Junta de Govern de data 26 de setembre de 2019 (registre d’acords 427/2019), en el
sentit següent:
On diu:
“Vuitè. ESTABLIR el següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
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NIF
.../...
G65051591
.../...
G66320680
.../...
B66014218
.../...
G63923965
B65374050
G59439794
.../...
G66717166
.../...
G66055286
.../...
G61849709
.../...
G64365026
.../...
G58308099
.../...”

Entitat

Import
concedit

Termini màxim
de justificació

Associació Nits de cinema oriental

8.000 €

16/març/2020

Associació Voraviu Produccions Culturals

8.000 €

16/març/2020

Sitback Produccions SL

5.600 €

16/març/2020

Associació d'Amics de la Música d'Avinyó
Noucinemart SLU
Fundació L'Atlàntida

5.600 €
5.600 €
5.600 €

16/març/2020
16/març/2020
16/març/2020

Associació Àgora Alta Segarra S.B.C.

5.600 €

16/març/2020

Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell
1859

2.400 €

16/març/2020

Nits Culturals Sant Pere Sallavinera

2.400 €

16/març/2020

Entitat Cultural i Festiva "Can Pistraus"

2.400 €

16/març/2020

Centro Cultural Gitano La Mina

2.400 €

16/març/2020

Ha de dir:
“Vuitè. ESTABLIR el següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
NIF
.../...
G65051591
.../...
G66320680
.../...
B66014218
.../...
G63923965
B65374050
G59439794
.../...
G66717166
.../...
G66055286
.../...

Entitat

Import
concedit

Termini màxim
de justificació

Associació Nits de cinema oriental

8.000 € 14/novembre/2019

Associació Voraviu Produccions Culturals

8.000 € 14/novembre/2019

Sitback Produccions SL

5.600 € 14/novembre/2019

Associació d'Amics de la Música d'Avinyó
Noucinemart SLU
Fundació L'Atlàntida

5.600 € 14/novembre/2019
5.600 € 14/novembre/2019
5.600 € 14/novembre/2019

Associació Àgora Alta Segarra S.B.C.

5.600 € 14/novembre/2019

Fundació Especial Antiga Caixa Sabadell
1859

2.400 € 14/novembre/2019
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NIF
G61849709
.../...
G64365026
.../...
G58308099
.../...”

Entitat
Nits Culturals Sant Pere Sallavinera

Import
Termini màxim
concedit
de justificació
2.400 € 14/novembre/2019

Entitat Cultural i Festiva "Can Pistraus"

2.400 € 14/novembre/2019

Centro Cultural Gitano La Mina

2.400 € 14/novembre/2019

Segon. COMUNICAR la rectificació d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
75.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació
de l'esmena d'errors materials de l'acord de concessió de subvencions de la
convocatòria amb l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics
de referència, aprovat per la Junta de Govern, de data 26 de setembre de 2019,
de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (exp.
núm. 2019/10246).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president
delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels membres presents a la
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent:
“Fets
En data 26 de setembre de 2019, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar un acord pel qual s’aprova la concessió de subvencions de la convocatòria
amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència
organitzats per ens locals o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit
d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019. (AJG
418/2019)
Posteriorment, s’han detectat dos errors materials en la redacció del dictamen. D’una
banda, en la numeració dels dispositius de la part resolutiva s’ha repetit dues vegades
el punt quart, concretament el que fa referència a la disposició de la despesa i el relatiu
a establir els terminis màxims de justificació.
D’altra banda, en el dispositiu quart relatiu als terminis màxims de justificació, s’ha
establert erròniament que el termini màxim de justificació dels festivals de referència
que s’executen durant el mes de juliol de 2019, finalitza el 31 de març de 2020 quan,
d’acord amb la base 21.1 de la convocatòria s’estableix el següent:
“Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, en les dates següents:
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Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 de gener i el 31 de juliol de 2019, el
període de justificació serà entre el 16 de setembre del 2019 i, com a màxim, el 14 de
novembre del 2019.


Quan el projecte subvencionat es celebri entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2019,
el període de justificació serà entre el 15 de gener del 2020 i, com a màxim, el 31 de
març del 2020”

Fonaments de dret
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques disposa que les administracions públiques poden rectificar
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet
o aritmètics existents en els seu actes.
Ateses aquestes consideracions cal, per tant, rectificar la numeració dels dispositius
des del dispositiu quart i rectificar els terminis màxims de justificació erronis de l’acord
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 de setembre
de 2019 (registre acords 418/2019).
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona per delegació de
la Presidència, d’acord amb el dispositiu sisè I. 2 a) del decret número 8836/2019, de
data 17 de juliol de 2019, publicat al BOPB de data 23 de juliol de 2019, modificat per
Decret núm. 9609/19 de 6 de setembre de 2019, publicat al BOPB de data 17 de
setembre de 2019, de nomenaments i delegacions conferides per la Presidència a
favor de la Junta de Govern.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Rectificar l’error material comés en la numeració dels dispositius a partir del
número quart i en els terminis màxims d’execució de l’acord de concessió de
subvencions de la convocatòria amb l’objecte de finançar fires, mostres, mercats i
festivals artístics de referència organitzats per ens locals o entitats privades del sector
cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de
Barcelona durant l’any 2019, aprovat per acord de Junta de Govern de data 26 de
setembre de 2019 (registre d’acords 418/2019), en el sentit següent:
On diu:
“Quart. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
.../...
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Concessió a festivals de referència:
NIF

Import
concedit

Entitat

.../...
G62923032
.../...
B66205014
B63142848

Termini màxim
de justificació

Fundació privada Palau

15.000 €

31/març/2020

Sun Music Bcn, SL
Viladecans Qualitat SL

20.000 €
20.000 €

31/març/2020
31/març/2020

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.”

Ha de dir
“Cinquè. ESTABLIR els següents terminis de justificació d’acord amb l’article 21 de la
convocatòria aprovada.
.../...
Concessió a festivals de referència:
NIF

Entitat

.../...
G62923032
.../...
B66205014
B63142848

Import
concedit

Termini màxim
de justificació

Fundació privada Palau

15.000 €

14/novembre/2019

Sun Music Bcn, SL
Viladecans Qualitat SL

20.000 €
20.000 €

14/novembre/2019
14/novembre/2019

Sisè. COMUNICAR la concessió d’aquestes subvencions a la Base de Dades Nacional de
Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Setè. NOTIFICAR els presents acords a tots els interessats.”

Segon. COMUNICAR la rectificació d’aquestes subvencions a la Base de Dades
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.
Tercer. NOTIFICAR els presents acords als interessats.”
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
76.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en

Àrea de Presidència
Secretaria General

règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona,
durant el curs 2019-2020 (exp. núm. 2019/16070).- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut,
aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és
del tenor següent:
“FETS
1. Sota el lema “ Connectem a les persones amb el seu temps educatiu”, el Pla de
mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona estableix com objectiu estratègic
de la corporació la “construcció de projectes educatius locals que connectin els
centres educatius, les entitats i els recursos de l’entorn per a la millora de l’èxit
educatiu, d’acord amb el model d’educació a temps complert”.
2. Amb aquest mandat, la Gerència de Serveis d’Educació ha desenvolupat el model
Educació 360, que proposa generar més i millors oportunitats educatives per a
tothom en clau local, connectant temps, espais, aprenentatges i agents de la
comunitat educativa.
3. La recerca internacional posa en valor el rol de les famílies com agent clau
d’aquesta comunitat educativa per acompanyar i promoure l’èxit educatiu de
l’alumnat. La participació activa de les famílies en la vida escolar s’estructura a
través de les associacions de famílies d’alumnes / associacions mares i pares
d’alumnes (en endavant AFA/AMPA), entitats regulades pel decret 202/1987.
4. Les AFA/AMPA són associacions sense afany de lucre, reconegudes legalment,
que agrupen voluntàriament pares i mares del centre educatiu, amb la finalitat
principal de participar en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat
del sistema i facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu. Són a més entitats
amb un alt nivell de desplegament i representativitat a la demarcació de Barcelona,
ja existeixen en el 99% dels centres públics i en el 90% dels centres privats,
constituint així un pilar de la comunitat educativa.
5. El recolzament de la Diputació de Barcelona a les AFA/AMPA compta amb una
trajectòria consolidada, que es va iniciar a l’any 2014 amb una convocatòria per a
l’atorgament de subvencions pel finançament de projectes educatius.
6. Enguany es proposa la continuïtat d’aquest suport incidint de forma específica en
aquells projectes que es centren en promoure els principis i valors del model
educació 360, que ofereix un marc per posar en valor i connectar els projectes de
les AFA/AMPA amb el projecte educatiu del territori.
7. Educació 360 parteix de la idea que les persones aprenen i s'eduquen en tots els
espais i els temps i al llarg de tota la vida i promou una educació que garanteixi
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l'equitat i la igualtat d'oportunitats sense exclusions ni segregacions. Defensa que
tota la comunitat local ha de responsabilitzar-se de l'educació, integrant activitats i
aprenentatges que es desenvolupin en diferents contextos educatius, i en aquest
sentit les AFA/AMPA constitueixen un actor privilegiat al que des de la Gerència de
Serveis d’Educació es proposa acompanyar.
8. L’import total que es destina a la concessió de les subvencions regulades en la
present convocatòria és de cent mil euros (100.000,00 €), a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació
de Barcelona de l’any 2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
A més d’aquesta quantia, es fixa com a quantia addicional la de setanta-cinc mil
euros (75.000,00 €), que es preveu obtenir per a l’ampliació de la concessió
d’aquestes subvencions amb anterioritat a l’aprovació de la resolució de la
convocatòria.
9. Així mateix, per tal de donar compliment a les instruccions de control de la gestió
del pressupost corporatiu, en data 7 d’octubre de 2019 el Coordinador de Gestió
Econòmica emet informe favorable relatiu a la proposta de compromisos futurs de
despesa superiors a 50.000 euros.
FONAMENTS DE DRET
1. El marc legal de les subvencions 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 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).
2. 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 el Butlletí
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant l’Ordenança).
3. Atès que l’Ordenança estableix a l’article 16.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a
l’article 22 de la LGS.
4. Segons el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com a allò previst a l’article 17 i
següents de l’Ordenança.
5. Per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i
de conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, 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
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de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de
2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
l’extracte d’aquesta convocatòria en llengua catalana i castellana.
6. Segons els articles 15.2 i 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
7. Segons el que disposa l’article 58.1 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, relatiu l’aprovació de la despesa per una quantia màxima i distribució
entre crèdits pressupostaris.
8. Segons el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de
professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat.
9. L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència és
competència de la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat sisè de la part resolutiva,
punt I.2.a), del decret de la Presidència número 8836/2019, de data 17 de juliol,
sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de
l’exercici de part de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan
col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat al BOPB del 23 de
juliol de 2019.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. APROVAR la convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes
educatius d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de
Barcelona, durant el curs 2019 - 2020, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS
DESTINADES
A
FINANÇAR
PROJECTES
EDUCATIUS
D’ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES A REALITZAR A LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA, DURANT EL CURS 2019 - 2020.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120011363
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017 va ser aprovada
definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació (en endavant,
l’Ordenança).
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017.
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La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article
23.2.a) LGS.
2. Objecte i finalitat de les subvencions
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut, destinades a finançar projectes educatius de les associacions de famílies
d’alumnes a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019 - 2020.
Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que
s’emmarquin en els principis del model educació 360
(https://www.diba.cat/es/web/educacio/educacio-360), i que es puguin inscriure en les
següents línies d’acció:
1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les
ja existents: introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les
activitats, desenvolupant programes que millorin les competències dels participants,
incidint en la capacitació del monitoratge o proposant noves figures orientades a facilitar
la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.
2. Projectes que fomentin l'equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la
informació a les famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc
d'exclusió social, incloent la perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions
metodològiques per garantir la participació de persones amb necessitats educatives
especials.
3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat
educativa: desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps
lectiu i no lectiu, que connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola
amb entitats, institucions o equipaments de l’entorn.
3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques s’han
de destinar a finançar activitats i projectes executats durant el període comprés entre el 16
de setembre de 2019 i el 30 d’agost de 2020.
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los
1. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnes i
associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de
la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AFA/AMPA.
2. Disposar d’un document d’adhesió al projecte sol·licitat per part del centre educatiu, o de
l’ens local, d’acord amb el model previst en aquesta convocatòria.
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La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.
5. Documentació a aportar
La sol·licitud de subvenció s’ha de signar electrònicament pel representant legal de l’entitat,
d’acord amb el model normalitzat per a la present convocatòria, i caldrà adjuntar la
documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la personalitat jurídica i de la representació legal:







NIF de l’entitat
DNI del/de la representat legal
Escriptura o document de constitució
Estatuts
Inscripció registral de l’entitat
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal de l’entitat sol·licitant

b) Memòria de les activitats/projectes, pels quals es sol·licita la subvenció (Annex 1 de la
sol·licitud de subvenció).
c) Pressupost previst per a les activitats/projectes, pels quals es sol·licita la subvenció
(Annex 2 de la sol·licitud de subvenció).
d) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària i altres recollits a
l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (Annex 3 de la sol·licitud de
subvenció):
 Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.
 Compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
 Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
 Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat
i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
e) Declaració responsable de protecció de menors d’acord amb la Llei 26/2015, de 28 de
juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (Annex 4
de la sol·licitud de subvenció).
f) Declaració responsable de la vigència de la documentació legal de l’entitat en aquells
casos en que el sol·licitant ja hagi aportat a la Diputació de Barcelona documentació
acreditativa de la seva personalitat jurídica i de la seva representació legal (Annex 5
de la sol·licitud de subvenció).
g) Declaració d’adhesió del centre educatiu o ens local a l’activitat / projecte sol·licitat
(Annex 6 de la sol·licitud de subvenció).
h) Altres documents s’estimin oportuns i/o acreditin els elements de valoració previstos
als criteris específics d’atorgament de les subvencions.
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6. Termini, forma i lloc de presentació de la sol·licitud de subvenció
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 12 de novembre de 2019 i
finalitzarà el 12 de desembre de 2019.
La participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica
de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) omplint el
formulari electrònic normalitzat, que serà signat electrònicament pel representant legal de
l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc) i que anirà acompanyat de la
documentació exigida a la Base 5.
El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, els seus annexos i les bases
d’aquesta convocatòria, poden trobar-se al següent lloc web:
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen. Les entitats sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud de
subvenció en aquesta convocatòria, en cas contrari, es tindrà en compte l’última sol·licitud
presentada.
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de
documentació requerida en les sol·licituds d’aquesta convocatòria podran, abans de
finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de
Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en horari de 8:30h a 14:30h en dies hàbils,
on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest
tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article
2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques. En aquest supòsit, l’interessat/ada haurà d’anunciar a la
Gerència
de
Serveis
d’Educació
mitjançant
correu
electrònic
adreçat
a
“gestio.educacio@diba.cat” i a “registre.general@diba.cat”, la tramesa efectuada abans de
la finalització del termini establert en la convocatòria per a la presentació de sol·licitud.
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
sol·licitant per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent del
requeriment, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes
necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s’entendrà per desistit de la seva
sol·licitud.
8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria és el de
concurrència competitiva.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris:
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1. Grau de qualitat tècnica del projecte, fins a 20 punts distribuïts de la següent manera:
a. Nivell de concreció i coherència entre les necessitats socials i els objectius, que les
finalitats siguin proporcionades i coincidents amb l’objecte d’aquesta convocatòria,
fins a un màxim de 5 punts.
b. Nivell de concreció del pla de treball, que sigui eficient i eficaç en tant a les seves
accions, organització, distribució de recursos, i que vetlli per la sostenibilitat
econòmica, fins a un màxim de 10 punts.
c. Nivell de concreció dels mecanismes de seguiment i avaluació, vetllant per
l’adequació dels indicadors establerts amb els objectius del projecte, fins a un màxim
de 5 punts.
2. Grau d’incorporació de la perspectiva d’educació 360 en el projecte, fins a 80 punts
distribuïts de la següent manera:
a. Connexió d’aprenentatges i/o d’espais i temps lectius i no lectius: presència
d’enfocament didàctics que s’adrecen a la personalització dels aprenentatges i les
experiències educatives, existència d’activitats que contemplin al seu
desenvolupament en diversos espais educatius (dins i fora de l’escola) i/o temps
educatius (dins i fora de l’horari lectiu), fins un màxim de 20 punts.
b. Foment de l’equitat: existència de mesures per garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés de col·lectius especialment vulnerables, estratègies d’adaptació a les
necessitats de les famílies i incorporació de metodologies i instruments que
promoguin la participació de tothom sense exclusions eliminant qualsevol biaix per
raó de gènere, origen o condició, fins a un màxim de 20 punts.
c. Qualitat educativa de les activitats proposades: incorporació de mecanismes que
garanteixin la intenció educativa i la solvència pedagògica de les activitats
proposades, propostes per incorporar el reconeixement i/o acreditació dels
aprenentatges, i mesures de coordinació i orientació en relació a les activitats, fins a
un màxim de 20 punts.
d. Incorporació d’estratègies de coordinació amb els agents educatius del territori
(escola, família, comunitat), vetllant per projectes que promoguin la participació dels
agents i la seva implicació en els dinàmiques socioeducatives locals, fins a un màxim
de 20 punts.
Caldrà que les activitats i projectes subvencionats obtinguin un mínim de 65 punts en
aquesta valoració per a ser estimats.
10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la present
convocatòria és de cent mil euros (100.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any
2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
A més d’aquesta quantia, es fixa com a quantia addicional la de setanta-cinc mil euros
(75.000,00 €), que es preveu obtenir per a l’ampliació de la concessió d’aquestes
subvencions amb anterioritat a l’aprovació de la resolució de la convocatòria.
No poden atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta.
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11. Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir pels projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional a la
puntuació obtinguda en aplicació del previst a la Base 9, i oscil·la entre la quantia màxima i
mínima.
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la
quantitat de 10.000,00 €.
Queden expressament excloses:
-

Aquelles activitats/projectes que tinguin un cost total superior a 50.000 €.

-

Aquelles sol·licituds per un import inferior a 1.000 €.

En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà,
del 50% del cost total dels projectes subvencionats.
12. Òrgan competent per a la instrucció i la proposta de resolució
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 El President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut o persona en qui
delegui.
 La Coordinadora de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut o persona en qui delegui.
 Un/a representant de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
 El Gerent de Serveis d’Educació o persona en qui delegui.
 Un/a representant de la Gerència de Serveis d’Educació, que també actuarà com a
secretar/ària.
13. Termini de resolució, de publicació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini màxim per a resoldre i notificar aquesta convocatòria de subvencions és, com a
màxim, de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l’acte de concessió substitueix la
notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractarse d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva. La publicació s’ha de fer
en el termini de deu dies hàbils des de l’aprovació.
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La concessió també es publicarà a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i al web
següent: https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
publicació.
14. Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entén tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir de
l’endemà de la publicació de la resolució al Butlletí Oficial de la Província, sense que hagi
manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà
acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la concessió.
15. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord
amb l’establert a les presents bases.
2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. Comunicar a la Diputació de Barcelona la modificació de qualsevol circumstància, tant
de caràcter objectiu com subjectiu, que pugui afectar algun dels requisits per a la
concessió que l’integrin.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització
del termini de presentació de les justificacions.
6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència
recollits a l’article 6.2 de l’Ordenança.
16. Despeses subvencionables
Amb caràcter general, es consideren despeses subvencionables les següents:
 Totes aquelles despeses relacionades directament amb les activitats o projectes
subvencionats.
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 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats
subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles informàtics;
lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de neteja i
seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipals; etc) sempre que no
superin el 5% de les despeses directes imputades.
 L’IVA suportat, que ha de constar desglossat, és subvencionable quan el beneficiari
no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.
Les factures i rebuts han de recollir despeses realitzades dins del període d’execució
previst per aquesta convocatòria, han d’anar a nom de l’entitat beneficiària.
Per a la interpretació de les despeses subvencionables d’aquesta convocatòria, s’aplica
subsidiàriament el previst a les instruccions sobre procediments de gestió i justificació de
subvencions de la Diputació de Barcelona.
17. Despeses no subvencionables
No seran subvencionables les següents despeses:
 Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i
despeses de manutenció, quan no siguin estrictament necessàries per a
desenvolupar l’activitat subvencionada.
 Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis fora de la
demarcació de Barcelona.
 Factures, rebuts o despeses d’edició de publicacions, llibres o material de suport
electrònic, o les corresponents a programes de recerca i estudi.
18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia presentació, dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament l’entitat beneficiària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se
al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
19. Termini i forma de justificació
El termini per a la justificació de les subvencions és de l’1 de setembre de 2020 al 30
d’octubre de 2020.
Els
models
normalitzats
de
justificacions
es
troben
al
lloc
web
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl. La justificació es presentarà mitjançant el model
normalitzat i revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les
desviacions respecte el pressupost previst.
 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del RLGS, d’acord amb els següents aspectes:
-

S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat
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-

-

-

finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb
fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens
concedents per a la mateixa finalitat.
Caldrà presentar també una mostra dels justificants de despesa i de pagament de
les despeses relacionades en la memòria econòmica. La mostra seleccionada
estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures relacionades en el
compte justificatiu. Aquest 10% inclourà les factures de més import, sempre i quan
el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida o per les factures
que correspongui fins a arribar a aquest percentatge.
Aquests documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa i hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
requerit, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar els tràmits de
revocació de la subvenció.
2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui requerit, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar
els tràmits de revocació de la subvenció.
21. Mesures de garantia
Els beneficiaris queden exonerats de la presentació de garanties pel pagament de la
subvenció en no haver-hi pagaments anticipats i ateses les seves finalitats.
22. Compatibilitat de les subvencions amb d’altres subvencions
Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres
Àrees de la Diputació de Barcelona, altres administracions o ens públics o privats per a la
mateixa activitat.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no pot superar el
cost total de les activitats/ projectes a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries han de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta Convocatòria seran objecte de publicitat a
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat
de Subvencions, i de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
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24. Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de les activitats i projectes, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa.
25. Causes de reintegrament
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, l’entitat beneficiària esta obligada a
reintegrar l’excés.
Així mateix, també esta obligat a reintegrar, l’entitat beneficiària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de les activitats i projectes; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
26. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions és d’aplicació el que es disposa al Títol IV de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei
General de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol XIV de l’Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
27. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d’aplicació la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol pel
qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost general per al present
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la resta de legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
28. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, la Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades en relació amb
aquesta convocatòria amb la finalitat de gestionar-la i no es cediran sense el seu
consentiment o una previsió legal, sent conservades de forma permanent amb finalitats de
gestió documental i d’arxiu.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a:
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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S’informa a les persones interessades que poden exercir l’accés a la seva informació i la
resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment a
les oficines del Registre https://www.diba.cat/es/web/registre/”

Segon. APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa
l’apartat 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (publicada en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text
íntegre del qual és el següent:
“EXTRACTE DE L’ACORD DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE
GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL S’APROVA LA
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS,
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR
PROJECTES EDUCATIUS D’ASSOCIACIONS DE FAMÍLIES D’ALUMNES A REALITZAR
A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, DURANT EL CURS 2019 - 2020, PROMOGUDES
PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ.
Codi convocatòria: 201920195120011363
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les
subvencions es pot trobar a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
Primer. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les associacions de famílies d’alumnes i
associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius públics i/o concertats de
la demarcació de Barcelona.
Queden expressament excloses les federacions d’AFA/AMPA.
2. Disposar d’un document d’adhesió al projecte sol·licitat per part del centre educatiu, o de
l’ens local, d’acord amb el model previst en aquesta convocatòria.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.
Segon. Objecte
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui la
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut, destinades a finançar projectes educatius de les associacions de famílies
d’alumnes a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019 - 2020.
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Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que
s’emmarquin en els principis del model educació 360
(https://www.diba.cat/es/web/educacio/educacio-360), i que es puguin inscriure en les
següents línies d’acció:
1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les
ja existents: introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les
activitats, desenvolupant programes que millorin les competències dels participants,
incidint en la capacitació del monitoratge o proposant noves figures orientades a facilitar
la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.
2. Projectes que fomentin l'equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la
informació a les famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc
d'exclusió social, incloent la perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions
metodològiques per garantir la participació de persones amb necessitats educatives
especials.
3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat
educativa: desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps
lectiu i no lectiu, que connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola
amb entitats, institucions o equipaments de l’entorn.
Tercer. Bases reguladores
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).
Quart. Quantia
L’import que es destina per a la concessió de les subvencions regulades en la present
convocatòria és de cent mil (100.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’any
2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
A més d’aquesta quantia, es fixa com a quantia addicional la de setanta-cinc mil euros
(75.000,00 €), que es preveu obtenir per a l’ampliació de la concessió d’aquestes
subvencions amb anterioritat a l’aprovació de la resolució de la convocatòria.
No poden atorgar-se subvencions per import superior a la consignació pressupostària
màxima establerta.
L’import a concedir pels projectes subvencionats es determinarà de forma proporcional a la
puntuació obtinguda en aplicació del previst a la Base 9, i oscil·la entre la quantia màxima i
mínima.
S’estableix com a import mínim de la subvenció la quantitat de 1.000,00 €, sempre i quan
aquesta quantitat no superi l’import sol·licitat per l’entitat, i s’estableix com a import màxim la
quantitat de 10.000,00 €.
Queden expressament excloses:
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-

Aquelles activitats/projectes que tinguin un cost total superior a 50.000 €.

-

Aquelles sol·licituds per un import inferior a 1.000 €.

En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del
50% del cost total dels projectes subvencionats.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 12 de novembre de 2019 i
finalitzarà el 12 de desembre de 2019.
Sisè. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria i bases específiques
s’hauran de destinar a finançar activitats i projectes executats durant el període comprés
entre el 16 de setembre de 2019 i el 30 d’agost de 2020.
Setè. Altres dades
El termini per a la justificació de les subvencions serà de l’1 de setembre de 2020 al 30
d’octubre de 2020”.

Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes 1 i 2
respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de
desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de
desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies preval la versió en
llengua catalana.
Quart. APROVAR el corresponent model normalitzat de sol·licitud de subvencions,
amb els annexos que la integren, i que s’adjunta com a Annex 3.
Cinquè. APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la
Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
Sisè. AUTORITZAR el crèdit que es destina a aquestes actuacions per un import de
cent mil euros (100.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/40300/32000/48902 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de
l’any 2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Setè. PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Seu
electrònica de la Diputació de Barcelona.”
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
77.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació
de la liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de
benestar social" atorgat en el marc del catàleg 2018 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016-2019, així com la revocació total dels recursos atorgats als
Ajuntaments de l’Espunyola i Santa Fe del Penedès, per import de 1.500 €
cadascun d’ells. (exp. núm. 2018/1894).- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i
Benestar, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present
Dictamen, que és del tenor següent:
“Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de febrer
de 2018, es va aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2018 del
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 25 d’octubre de
2018, es va modificar, l’acord Tercer, apartat 3, de l’acord de la Junta de Govern de
data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la concessió del fons de prestació
Finançament de l’àmbit de Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i del seu règim de gestió, en el
sentit que l’execució ha de referir-se a actuacions executades en el període comprés
entre l’1 de gener de 2018 i 31 de desembre de 2018, amb una justificació parcial, de
les despeses efectuades, fins el 15 de novembre de 2018 i una justificació final fins el
30 d’abril de 2019.
Un cop finalitzat el termini de justificació i la seva pròrroga es va constatar que
restaven imports sense justificar que calia liquidar.
Per decret de la presidència delegada, en funcions, de l’Àrea d’Atenció a les Persones
de la Diputació de Barcelona, de data 4 de juny de 2019, es va aprovar la liquidació
provisional d’aquest fons de prestació, habilitant un període d’audiència de quinze dies
hàbils per a que els ens locals que s’hi relacionaven poguessin presentar al·legacions.
Atès que transcorregut el període d’audiència s’ha de procedir a la liquidació definitiva
del fons de prestació 2018.
Vist l'apartat sisè I.5.d) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm.
8836/19, de 17 de juliol, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor
d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les sessions ordinàries d’aquest (publicat al BOPB
de 23 de juliol 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.- APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de
l’àmbit de benestar social”, en el marc del catàleg 2018 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2016-2019”.
Segon.- APROVAR la revocació total dels imports dels recursos econòmics que
s’indiquen a continuació, per manca de justificació:
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Ens destinatari

NIF

Ajuntament de
L’Espunyola

P0807700J

Ajuntament de Santa
Fe del Penedès

Codi XGL

Actuació

18/Y/249246 Finançament
de l'àmbit
de benestar
social
P0824900E 18/Y/249072 Finançament
de l'àmbit
de benestar
social

Import
concedit

Import
avançat "a
justificar"

Import
justificat verificat
0,00 €

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Import a revocar Aplicació
pressupostària

Operació comptable
ajustament de valor
negatiu
1.500,00.-€ G/60101/23100/46250
1903901609

1.500,00.-€ G/60101/23100/46250

Sense operació
comptable en haver-se
pagat per avançat
l’import total concedit
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Tercer.- SOL·LICITAR el reintegrament dels imports avançats i no justificats que es
reprodueixen a continuació:
Ens local

NIF

CODI XGL

Ajuntament de Santa Fe del Penedès

P0824900E

18/Y/249072

Import a
reintegrar
1.500,00.-€

Aquesta quantitat haurà de fer-se efectiva a favor de la Tresoreria de la Diputació de
Barcelona, d’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, en els terminis següents:
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 1 i 15 del mes: des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Si la notificació d’aquesta resolució s’efectua entre els dies 16 i l’últim del mes: des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si
aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent.
Passat aquest termini sense haver-se efectuat l’ingrés, la Diputació de Barcelona
compensarà d’ofici les quanties esmentades, si escau.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats”
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

