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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
A la ciutat de Barcelona, el 14 de novembre de 2019, a les 11 hores i 5 minuts, es 
reuneix a la Sala Prat de la Riba de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en 
primera convocatòria, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, actuant com a  
president accidental del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-
CP), i amb l’assistència del 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 Pere Pons i Vendrell (JUNTS), senyor Josep Arimany i Manso 
(JUNTS), 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 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), senyor Celestino Corbacho 
Chaves (Cs) i senyora Lluïsa Melgares i Aguirre (TxT).  
 
Hi assisteix, també, el diputat senyor Jonatan Fornés Martínez (ECG). 
 
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-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència la presidenta, senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP), la 
vicepresidenta segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), les diputades 
senyores Pilar Díaz Romero (PSC-CP) i Laura Pérez Castaño (ECG), i els diputats 
senyors Alfredo Vega López (PSC-CP) i  Xavier Garcia Albiol (PP). 
 
Obre la sessió el president accidental, senyor Collboni (PSC-CP), excusa la presidenta 
i la resta de membres absents i, tot seguit, 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 31 d’octubre de 2019. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11340/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
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Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 443/2018-
A, interposat per la senyora XXX contra el Decret dictat el 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. 2019/2218). 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11422/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-
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. 2019/6807). 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11449/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2018-
F2, 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. 2019/7522). 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11347/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 406/2018-B, 
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. 2019/7625). 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11356/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-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 
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petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada 
per la recurrent (exp. núm. 2019/7686). 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11421/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 402/2018-D, 
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. 2019/7687). 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11339/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-M2, 
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. 2019/8320). 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11427/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2019-F, 
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. 2019/13414). 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#MuseuAigüesÉsMoltMés (exp. núm. 2019/18289). 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig  «Nadal és molt 
més» (exp. núm. 2019/18327). 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

crèdit derivat de la despesa per import 6.740,32 €, a favor de l’associació 
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Cooperacció i autoritzar i disposar una despesa de 6.740,32 € amb càrrec al 
pressupost corporatiu de despeses de l’any 2019, per fer front al darrer 
pagament del 10% de la totalitat de la subvenció, a favor de l’associació 
Cooperacció, per finançar el projecte “Promoció i defensa dels drets de la 
població jove. El Salvador”, en haver justificat íntegrament la totalitat de la 
subvenció atorgada, segons l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 29 d’octubre de 2019 (exp. núm. 2014/9241). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

substitució de la planta refredadora del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet de Barcelona”, amb un pressupost total de 96.745,60 €, IVA inclòs, en el 
qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, de 
conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0009482). 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

d’arranjament de la coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa”, amb un pressupost total de 111.780,95, IVA inclòs, 
en el qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
de conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0011071). 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 3 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, que 
suposa un increment en el preu del contracte per un import total de 
326.942,52 €, IVA inclòs, i aprovar la modificació del contracte formalitzat el 13 
de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses 
denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, i 
modificat en dates 9 de novembre de 2018, 16 d’abril i 24 de maig de 2019 (exp. 
núm. 2014/0009799). 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
16. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació teatre 
Odèon”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018058). 
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17. CERCS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 92.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a 
finançar l’actuació local “Ampliació Plaça 1 Comte de Fígols”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018120). 

 
18. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l’actuació local “Ampliació edifici docent: cuina escola Pompeu 
Fabra”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/18475). 

 
19. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l’actuació local “Rehabilitació planta 2a. de Can Puget”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018473). 

 
20. MONTMELÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Montmeló, 
per a finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0017626). 

 
21. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l’actuació local “Proj. 
esceno-tècnic del teatre municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0017613). 

 
22. TORELLÓ.- 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 Torelló, 
per a finançar l’actuació local “Restitució rampa d'accés al pont de la Coromina”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018071). 

 
23. VACARISSES.- 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 
Vacarisses, per a finançar l’actuació local “Ampliació aparcament municipal”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018348). 

 

24. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Reforma 
local per a Centre d’Assistència Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2018/0018846). 

 

Programa de Crèdit Local 
 

25. CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència concedir una subvenció per import de 19.971,07 €, a l'Ajuntament de 
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Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0016120).  

 
26. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 7.406,69 €, a l'Ajuntament de Manlleu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016521).  

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

concedir una subvenció per import de 6.893,73 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016290).  

 
28. LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.812,89 €, a l'Ajuntament 
de la Torre de Claramunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0016103).  

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Protocol General per l’adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la 
Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, així com el model 
de sol·licitud d’adhesió (exp. núm. 2019/17085). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

liquidació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 
17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del 
Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana” (exp. núm. 2017/9056). 

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

l’ampliació dels terminis d’execució fins el 15 d’abril de 2019 i de justificació fins 
el 15 de novembre de 2019, de l’ajut atorgat en favor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 17/X/247177, “Traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre 
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el PK 0+000 i el PK 0+520”, formalitzat en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar el reconeixement de 
crèdit per un import d’1.230.493,25 € i l’autorització i disposició de la despesa 
(exp. núm. 2017/11618). 

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

Projecte modificat de Millora de revolts a la carretera BV-2005 entre els pk 3+050 
i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, amb un pressupost total de 222.796,19 €; 
acordar l’exposició pública del mateix per termini de 15 dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions i/o suggeriments, en el benentès que de no presentar-
se’n, durant el termini d’exposició al públic, l’exposició inicial esdevindrà definitiva 
sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/2131). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Torrelavit, relatiu a les obres del projecte constructiu d’Eixamplament i millora de 
corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 1+100 TTMM Font-rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès (exp. núm. 2017/6771). 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castellterçol, relatiu a les obres del projecte constructiu de la Plataforma única a 
la carretera BV-1245 entre el PKi 0+200 i el  PKf 0+280. TM Castellterçol (exp. 
núm. 2016/10478). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 
el règim de  concessió directa amb concurrència,  adreçades als ajuntaments de 
la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar, 
campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2020,  per un import de 
60.000 € (exp. núm. 2019/11350). 

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

reconeixement de crèdit per un import de 1.561,56 €, a favor de la Sra. S.C.B., 
dins la línia de millora d’habitatge i rehabilitació de patrimoni arquitectònic en el 
Parc de la Serralada de Marina, així com aprovar la revocació inicial, per import 
de 2.038,44 € corresponent a l’import no justificat de la subvenció concedida, i 
donar-li un termini de 15 dies als efectes de la presentació de la documentació 
corresponent o per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el 
benentès que de transcorregut aquest termini sense haver-se’n presentat, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2016/11327). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I  JOVENTUT 
 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació 
de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020, per un import total de 332.000 € (exp. 
núm. 2019/17574). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2019.- Pel 
senyor president accidental, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 31 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.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11340/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 443/2018-
A, interposat per la senyora XXX contra el Decret dictat el 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. 2019/2218).- 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 14 de 
gener de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 443/2018-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 
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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 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. 15 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 443/2018-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. 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 
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representació i defensa judicial de la corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en què pugui derivar.” 

 
3.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11422/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-
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. 2019/6807).- 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 27 de 
febrer de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2018-M2, procediment 
abreujat, interposat pel senyor Valentín García López 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. 
 
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 
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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. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 428/2018-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.” 
 
4.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11449/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2018-
F2, 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. 2019/7522).- 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 18 de 
març de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part 
demandada en el recurs contenciós administratiu núm. 475/2018-F2, procediment 
abreujat, interposat pel senyor XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
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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. 
 
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. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 475/2018-F2, 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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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.” 
 
5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11347/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 406/2018-B, 
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. 2019/7625).- 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 21 de març 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2018-B, 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. 
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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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 406/2018-B, 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. 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.” 
 
6.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11356/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-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. 2019/7686).- 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. 9 de Barcelona, mitjançant ofici de 14 de març 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-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. 
 
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. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-D, procediment 
abreujat, interposat per la senyora XXX contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del 
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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. 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.” 
 
7.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11421/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 402/2018-D, 
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. 2019/7687).- 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 14 de març 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2018-D, 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. 
 
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. 9 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 402/2018-D, 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.” 
 
8.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11339/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-M2, 
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 
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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. 2019/8320).- 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 2 d’abril 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-M2, 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. 
 
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. 
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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. 17 de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 2/2019-M2, 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. 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.” 
 
9.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11427/2019, de data 14 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2019-F, 
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. 2019/13414).- 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 19 de juny 
de 2019, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a part demandada 
en el recurs contenciós administratiu núm. 23/2019-F, 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 denega la seva petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent. 
 
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.  
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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. 
 
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. 23/2019-F, 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 denegava la seva petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada pels recurrents. 
  
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.” 
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Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#MuseuAigüesÉsMoltMés (exp. núm. 2019/18289).- 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. El Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona juntament amb la 

Gerència de Serveis de Turisme i el Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de 
Llobregat duen a terme, a través del perfil corporatiu d’Instagram 
https://www.instagram.com/bcnmoltmes/ el concurs fotogràfic 
#MuseuAigüesÉsMoltMés. Aquest concurs té un doble objectiu, d’una banda 
donar a conèixer l’oferta turística de la demarcació de Barcelona i, concretament, 
les activitats que es realitzen al Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de 
Llobregat i, de l’altra, la interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de 
la Diputació de Barcelona. 

 
2. La Diputació de Barcelona convida als seguidors del perfil @BCNmoltmes a 

publicar a Instagram fotografies realitzades al Museu de les Aigües AGBAR de 
Cornellà de Llobregat i a la trobada d’instagramers que tindrà lloc l’1 de desembre 
de 2019 al mateix espai i etiquetar-les amb els 4 hastags establerts: 
#MuseuAigüesÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #MuseuAigües i #DibaCat, durant el 
període de concurs.  

 
3. El concurs fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés començarà l’1 de desembre de 

2019 a les 8.30 hores i finalitzarà el 15 de desembre de 2019 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.  

 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquests sortejos té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  

 
3. El punt sisè, apartat I.2.a) del decret núm. 8836 de data 17 de juliol de 2019, de 

nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de 

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
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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, i publicat al BOPB de data 23 
de juliol de 2019, estableix que la competència per a dictar aquesta resolució 
correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.  

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs 
fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés, el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases del concurs fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el concurs fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés a 
través del canal corporatiu d’Instagram (https://www.instagram.com/bcnmoltmes/). 
 
Es convida els seguidors del perfil @BCNmoltmes a publicar a Instagram fotografies 
realitzades al Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de Llobregat i a etiquetar-les amb 
els hashtags establerts: #MuseuAigüesÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #MuseuAigües i 
#DibaCat. 
. 
El concurs fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés tindrà una durada des del l’1 de desembre 
de 2019 a les 8.30 hores i fins el 15 de desembre de 2019 a les 23.59 hores. 
 
Es convida també els participants a pujar fotografies de la trobada d’instagramers que tindrà 
lloc l’1 de desembre de 2019, al Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de Llobregat. 
 
Segon. Organització 
 
El concurs fotogràfic #MuseuAigüesÉsMoltMés esta organitzat per la Gerència de Serveis 
de Turisme, el Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de Llobregat i el Gabinet de 
Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona.  
 
Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a les pàgines 
corporatives www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i www.barcelonaesmoltmes.cat. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar al concurs els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert perquè el jurat pugui 

veure les imatges.  
3. Ser seguidor del perfil @BCNmoltmes www.instagram.com/bcnmoltmes  

https://www.instagram.com/bcnmoltmes/
http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
http://www.instagram.com/bcnmoltmes
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4. Compartir fotografies fetes al Museu de les Aigües AGBAR de Cornellà de Llobregat. 
5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació 

de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, 
gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, 
publicació i reproducció de les imatges de les persones que puguin aparèixer a les 
fotografies. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el 
consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar 
l’autoria. 

6. Els participants poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que les 
publiquin dintre de les dates del concurs.  

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb 
tots i cadascun dels hashtags #MuseuAigüesÉsMoltMés, #BCNmoltmes, #MuseuAigües i 
#DibaCat. 

 
La participació en els sortejos implica també l’acceptació de les condicions de Instagram 
que poden consultar-se a https:/www.Instagram.com/legal/terms. 
 
Quart. Calendari del concurs 
 
El concurs comença l’1 de desembre 2019 a les 8.30 hores i acaba el 15 de desembre de 
2019 a les 23.59 hores. Només es podran penjar les fotografies durant aquest període.  
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del concurs. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació 
fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un 
perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així 
mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en 
aquest sentit a l’empresa responsable de la plataforma de Instagram, perquè adopti les 
mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.  
 
Sisè. Jurat i elements de valoració 
 
1. Jurat 
 
El jurat estarà composat per tres tècnics de la Gerència de Serveis de Turisme, dos tècnics 
del Gabinet de Premsa i Comunicació i dos representants del Museu de les Aigües AGBAR 
de Cornellà de Llobregat. El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini per a la 
presentació de fotografies i triarà entre totes les fotografies presentades la guanyadora, que 
serà la que obtingui més puntuació del jurat. La cap de la Secció Administrativa de 
Subvencions i Convenis de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
actuarà com a secretària amb veu i sense vot i aixecarà acta de la sessió. L’organització i el 
jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en 
aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 
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2. Elements de valoració 
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les 
fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri 
de valoració. 
 
Setè. Premi, procediment d’acceptació i lliurament del premi 
 
1. Premi 
 
El premi consistirà en un vol en globus per a dues persones valorat en tres-cents euros IVA 
inclòs (300 €). Hi haurà un únic guanyador. 
 
2. Procediment d’acceptació 
 
Una vegada el jurat hagi votat, la Diputació de Barcelona deixarà un missatge a la fotografia 
guanyadora perquè el seu autor es posi en contacte amb l’Organització a través d’un correu 
electrònic a l’adreça bcnmoltmes@diba.cat. En aquest correu electrònic confirmarà la seva 
voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies des de la comunicació. En 
aquest correu electrònic facilitarà el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el 
NIF i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que ha resultat guanyadora. 
 
En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, 
el guanyador quedarà descartat i es donarà a la persona que hagi quedat classificada a 
continuació. 
 
Un cop el guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà anunciat a Instagram, a altres 
xarxes socials de la Diputació de Barcelona i al web www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
3. Lliurament del premi 
 
Un cop anunciat el nom del guanyador, la Diputació de Barcelona es posarà en contacte 
amb ell per organitzar el lliurament del premi. En el cas que l’usuari no pugui assistir a l’acte 
de lliurament, es facilitarà una adreça per anar a recollir el premi 
 
Vuitè. Protecció de dades personals 
 
Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades 
per la Diputació de Barcelona.  
 
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona 
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els 
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el concurs, excepte les del 
guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de 
Barcelona per a la seva conservació indefinida. 
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Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via 
se li haurà 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 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
 
Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer 
terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a 
https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se en usuari d’aquest 
servei implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades segons allò establert a 
les polítiques i condicions de Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la 
que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la 
seva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació 
i assetjament.    
 
Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i 
la participació dels usuaris en aquests sortejos. Aquesta xarxa no patrocina, avala o 
administra de cap manera aquest concurs ni hi és associada. 
 
Desè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
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Onzè. Propietat intel·lectual 
 

Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen als autors i s’atorga a 
Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús 
https://Instagram.com/legal/terms). El guanyador cedirà a la Diputació de Barcelona els 
drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer 
comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre 
d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a 
usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia. 
 

Dotzè. Altres normes  
 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i 
del criteri interpretatiu de la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió 
derivada del present concurs. Si no s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs 
i la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació 
contreta respecte al participant. 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs 
i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns 
participants respecte d’altres. 
 

Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 

Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de tres-
cents euros (300 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 

Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a les pàgines corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i 
www.barcelonaesmoltmes.cat.” 
 

11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig  «Nadal és molt 
més» (exp. núm. 2019/18327).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el 
present Dictamen, que és del tenor següent: 
 

“Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona organitza, a través del site de la campanya 
https://nadalesmoltmes.diba.cat, el concurs «Nadal és molt més», que té per 
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objectiu la interacció i participació dels usuaris a les xarxes socials de la Diputació 
de Barcelona i donar a conèixer l’oferta turística de les comarques de Barcelona. 

 

2. La Diputació de Barcelona convida als participants a subscriure’s als butlletins 
electrònics de Diputació de Barcelona: «BCN+ Molt més que un cap de setmana» 
(Turisme) i «Gaudim als parcs» (Xarxa de Parcs Naturals) i al butlletí general de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals. Entre tots els participants, es farà un sorteig a 
través de la plataforma Sortea2, plataforma que tria de forma automàtica el 
guanyador.  

 

3. El període per participar en el concurs «Nadal és molt més» començarà el dia 2 de 
desembre de 2019 a les 9 hores i finalitzarà el 6 de gener de 2020 a les 23:59 
hores.  

 

Fonaments de dret 
 

1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província el dia 09 de maig de 2017, els 
premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb concurrència 
entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de subvenció.  

 

2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquests sorteig té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  

 

3. El punt sisè, apartat I.2.a) del decret núm. 8836 de data 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, i publicat al BOPB de data 23 
de juliol de 2019, estableix que la competència per a dictar aquesta resolució 
correspon a la Junta de Govern per delegació de la Presidència.  

 

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

A C O R D S 
 

Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig 
«Nadal és molt més», el text literal de les quals és el següent: 
 

“Bases dels sorteig «Nadal és molt més»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Nadal és molt més» a través del site de 
campanya https://nadalesmoltmes.diba.cat. 

https://nadalesmoltmes.diba.cat/
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Es realitzarà un sorteig entre tots els participants i hi haurà tres guanyadors. 
 
En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya 
que acceptin les bases del concurs. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Nadal és molt més» està organitzat pel Gabinet de Premsa i Comunicació de la 
Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació  
 
Per tal de poder participar als sortejos els usuaris han de: 
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.  
2. Entrar al site de la campanya https://nadalesmoltmes.diba.cat, a l’apartat «Sorteig»  
3. Subscriure’s a un o més butlletins electrònics de Diputació de Barcelona: «BCN+ Molt 

més que un cap de setmana» (Turisme), «Gaudim als parcs» (Xarxa de Parcs Naturals) i 
el Butlletí general de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

4. Per a fer-ho, el participant haurà d’escriure els seu nom i adreça de correu electrònic (la 
mateixa amb la que s’ha inscrit als butlletins), i fer clic a l’acceptació de les bases. I clicar 
la pestanya «Participa-hi». 

 
Quart. Calendari de participació als sortejos 
 
El període per a participar al sorteig comença el 2 de desembre de 2019 a les 9 hores i 
finalitza el 6 de gener de 2020 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 
les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. 
Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal 
que pugui correspondre.  
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà tres guanyadors. El premi per a cada un d’ells serà un vol en globus per a dues 
persones valorat en tres-cents euros (300 €) IVA inclòs.   
 

2. Sorteig  
 

Es realitzarà un sorteig entre tots els participants a través de la plataforma Sortea2, 
plataforma que tria de forma automàtica el guanyador entre tots els participants. Cinc dies 
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hàbils després de la finalització del sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb 
els guanyadors mitjançant un missatge al correu electrònic facilitat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els guanyadors hauran de respondre, en el termini de 72 hores, el correu electrònic que els 
confirmi que són guanyadors del sorteig, confirmant la seva voluntat d’acceptar el premi, 
facilitaran el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.  
 
Si els guanyadors no responen en el termini indicat per a acceptar el premi, o si no 
compleixen alguna de les normes d’aquest sorteig, o no volen o no poden gaudir del premi, 
quedaran descartats i el premi es donarà a la persona que hagi quedat seleccionada a 
continuació. 
 
4. Lliurament del premi 
 
Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran publicats als canals 
corporatius de la Diputació de Barcelona. 
 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als guanyadors per tal de poder fer ús del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i 
autoritzen que les dades personals recollides durant els sortejos siguin tractades per la 
Diputació de Barcelona.  
 
Les dades que tinguin per finalitat la gestió d’aquest sorteig, per a contactar amb la persona 
guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els 
comptes de les xarxes socials, seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les del 
guanyador que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la seva 
conservació indefinida. 
 
Els participants autoritzen a què se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per 
aquesta finalitat, es mantindran mentre no retiri el seu consentiment. Aquest el pot fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-
seu/proteccio-dades/default.asp. 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia delegatprotecdades@diba.cat 
des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes 
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relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via 
se li haurà 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 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 

 
Vuitè. Limitació de responsabilitat 

 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 

 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 

Novè. Altres normes  
 

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s'accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 

La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina dels 
sortejos i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi 
perjudiqui a uns participants respecte d’altres. 
 

Desè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquesta actuació per un import de nou-
cents euros (900 €) IVA inclòs, a càrrec de l’aplicació pressupostària 
G/11100/92050/48100 del pressupost de l’any 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR les bases de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i, a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 
crèdit derivat de la despesa per import 6.740,32 €, a favor de l’associació 
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Cooperacció i autoritzar i disposar una despesa de 6.740,32 € amb càrrec al 
pressupost corporatiu de despeses de l’any 2019, per fer front al darrer 
pagament del 10% de la totalitat de la subvenció, a favor de l’associació 
Cooperacció, per finançar el projecte “Promoció i defensa dels drets de la 
població jove. El Salvador”, en haver justificat íntegrament la totalitat de la 
subvenció atorgada, segons l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 29 d’octubre de 2019 (exp. núm. 2014/9241).- 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 
seus objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta activitats d’interès públic o social que tenen per finalitat contribuir a 
desenvolupar la cooperació al desenvolupament, donant suport a les entitats sense 
ànim de lucre dels municipis de Barcelona i promovent el seu partenariat amb els 
mateixos municipis així com amb agents empresarials de Barcelona i governs locals i/o 
regionals dels països destinataris de les accions subvencionades. 
 
En aquest sentit, en data 27 de novembre de 2014, la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació va aprovar, mitjançant acord 666/14, les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015), que van ser publicades al BOPB 
en data 5 de desembre de 2014. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(Codi de la convocatòria: 201520155120006523); la segona, relativa a subvencions 
per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 
convocatòria: 20152015512000653B); i la tercera, destinada a subvencions per a 
donar suport a accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de 
la convocatòria: 20152015512000654B).  
 
Amb posterioritat a l’aprovació de les bases i les convocatòries esmentades es va 
evidenciar un error en la seva codificació. Com a conseqüència d’aquest error, les 
convocatòries van ser recodificades. El codi correcte de la convocatòria 
201520155120006523 és el 201520145120006703; el codi correcte de la convocatòria 
20152015512000653B és el 201520145120006713; i el codi correcte de la 
convocatòria 20152015512000654B és el 201520145120006723.  
 
En data 26 de març de 2015, mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern d’aquesta 
corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, així com 
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les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
convocatòries 201520145120006703 i 201520145120006713 (BOPB de 2 d’abril de 
2015).  
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la Convocatòria de 
subvencions 201520145120006713 per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Promoció i defensa dels drets de la població jove. El 
Salvador”, de l’associació Cooperacció va rebre una subvenció per un import de 
SEIXANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
(67.403,16 €). 
 
D’acord amb les Bases Generals Comunes de la convocatòria el període d’execució 
del projecte subvencionat s’establia entre l’1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016, 
i s’atorgava un termini de justificació final de tres mesos, fins al 30 de setembre de 
2016.  
 
En data 5 de juliol de 2016 mitjançant resolució número 6830/16 del diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona es va prorrogar 
el termini d’execució del projecte subvencionat fins al 30 de novembre de 2016.  
 
Posteriorment es va atorgar una segona pròrroga, mitjançant resolució número 
1454/17, de data 24 de febrer de 2017, del diputat delegat de Presidència, Serveis 
Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, fins al 31 de març de 2017 mantenint 
el termini de justificació de tres mesos a comptar des de la finalització del d’execució, 
fins al 30 de juny de 2017. 
 
En data 28 de juliol de 2017, mitjançant resolució número 8087/17 del diputat delegat 
de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, es va 
aprovar una convalidació del termini per justificar la subvenció i es va establir com a 
nou termini per justificar fins al 25 de juliol de 2017.  
 
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, 33.701,58 euros, un 
cop la Diputació rebés l’acceptació expressa de la subvenció. En data 14 d’abril de 
2015 l’entitat va presentar l’acceptació de la subvenció i el pagament es va fer efectiu 
per part d’aquesta corporació en data 13 de maig de 2015.  
 
El segon pagament del 40% de l’import de la subvenció atorgada, 26.961,26 euros, es 
tramitaria, una vegada rebuda i comprovada la justificació d’almenys un 70% del 
primer pagament.  En data 21 de gener de 2016 l’entitat Cooperacció va presentar la 
justificació parcial i posteriorment va presentar la documentació d’esmena al 
requeriment enviat per aquesta corporació a les mancances detectades. Un cop 
comprovada tota la documentació presentada per l’entitat, en data 18 de maig de 2017 
es va fer efectiu el segon pagament.   
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L’últim pagament de 6.740,32 euros, corresponent al 10% de la subvenció atorgada, 
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.  
 
L’informe de data 29 d’octubre de 2019, elaborat per l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament gestora de la subvenció, indica que en data el 25 de juliol de 2017, 
dins del termini establert, l’entitat va presentar la justificació final de la subvenció. En la 
comprovació d’aquesta justificació es van identificar diverses mancances, i en data 4 
de març de 2019 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va notificar a l’entitat 
requeriment per tal que les esmenés. Posteriorment l’entitat presenta la documentació 
corresponent en contestació al requeriment. Revisada tota la documentació per l’òrgan 
gestor es constata que l’entitat ha justificat correctament el total de la subvenció 
atorgada, 67.403,16 euros. En conseqüència, considera que es conforme l’últim 
pagament corresponent al saldo pendent, per un import de 6.740,32 euros.  
 
Afegeix l’informe de l’oficina gestora que l’últim 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 l’entitat ha 
justificat correctament la totalitat de l’import de la subvenció atorgada, es proposa el 
reconeixement de crèdit de la despesa per un import de 6.740,32 euros amb càrrec a  
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del vigent pressupost de la Diputació 
de Barcelona, corresponent a l’últim pagament.   
 
En conseqüència, mitjançant aquest acte es proposa el reconeixement de crèdit de la 
despesa per import de SIS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (6.740,32 €), de la qual existeix consignació pressupostaria en l’exercici 
corrent, havent-se aprovat dita despesa d’acord amb un procediment ajustat a dret 
(AJG 134/15), així com també existia consignació pressupostària adequada i suficient 
en l’exercici 2016 i en l’exercici 2017 quan va passar com a romanent, s’autoritzi i 
disposi aquesta despesa amb càrrec l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 
del vigent pressupost corporatiu, per fer el darrer pagament a l’associació 
Cooperacció, subvencionada en el marc de la convocatòria 201520145120006713, en 
data 26 de març de 2015 mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern, per finançar 
el projecte “Promoció i defensa dels drets de la població jove. El Salvador”.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
D’acord en les Bases Reguladores Comunes i Específiques de la convocatòria  
201520145120006713 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015) aprovades mitjançant acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 de novembre de 2014 (AJG 
666/14), i publicades al BOPB en data 5 de desembre de 2014. 
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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 
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. RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de SIS MIL SET-
CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (6.740,32 €), a favor de 
l’associació Cooperacció en base als arguments adduïts en la part expositiva de la 
resolució.  
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de SIS MIL SET-CENTS 
QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (6.740,32 €) amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/60502/92400/48900 del pressupost corporatiu de 
despeses de l’any 2019, per fer el darrer pagament a l’associació Cooperacció de la 
subvenció atorgada, en el marc de la convocatòria 201520145120006713, en data 26 
de març de 2015 mitjançant acord 134/15 de la Junta de Govern, per finançar el 
projecte “Promoció i defensa dels drets de la població jove. El Salvador”.  
 
Tercer.  NOTIFICAR el present acord a l’associació Cooperacció.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Subdirecció d’Edificació 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 
substitució de la planta refredadora del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
Mundet de Barcelona”, amb un pressupost total de 96.745,60 €, IVA inclòs, en el 
qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, de 
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conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0009482).- 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 planta refredadora del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet, propietat 

de la Diputació de Barcelona, va ser instal·lada l’any 2007. Actualment està 
avariada i la seva reparació és molt costosa, considerant-se que ja ha assolit la 
seva vida útil. S’ha de tenir en compte també que aquest model de refredadora ja 
s’ha deixat de fabricar, no es troben recanvis per al seu manteniment, i que no és 
eficient energèticament, per la qual cosa s’ha de substituir. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha redactat el “Projecte de substitució 

de la planta refredadora del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet de 
Barcelona” (P19MD2200), que aborda els problemes d’obsolescència i  manca 
d’eficiència energètica.  

 
3. El projecte de referència té un pressupost de setanta-nou mil nou-cents 

cinquanta-cinc euros amb quatre cèntims (79.955,04 €), IVA exclòs, que més el 
21% d’IVA per import de setze mil set-cents noranta euros amb cinquanta-sis 
cèntims (16.790,56 €), resulta per un pressupost total de noranta-sis mil set-
cents quaranta-cinc euros amb seixanta cèntims (96.745,60 €), IVA inclòs, i que 
conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des de la Subdirecció d’Edificació, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que es 
tracta d’actuacions dirigides a la substitució d’uns elements obsolets per altres més 
adequats a la situació actual.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, és suficient que l’òrgan 
competent de la Corporació aprovi la documentació tècnica necessària per definir, 
executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de seguir la 
tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la informació 
pública del projecte 
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3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la Corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de 
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de 
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019). 

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

ACORD 
 
Únic.- APROVAR el “Projecte de substitució de la planta refredadora del bloc B 
del Pavelló Nord del Recinte Mundet de Barcelona” (P19MD2200), amb un 
pressupost de setanta-nou mil nou-cents cinquanta-cinc euros amb quatre 
cèntims (79.955,04 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de setze mil set-
cents noranta euros amb cinquanta-sis cèntims (16.790,56 €), resulta per un 
pressupost total de noranta-sis mil set-cents quaranta-cinc euros amb seixanta 
cèntims (96.745,60 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció.” 
 
Documents vinculats 
 
Estudi de seguretat i salut(ae7ef864998170834e6a)       2019/0011071 
Projecte(03213c24800f9d46336c) 
 
Perfil Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor 25/10/2019, 13:20 
Tècnic/a del Servei Promotor 25/10/2019, 13:33 
Responsable directiu Servei Promotor  25/10/2019, 14:31 

 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 
d’arranjament de la coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa”, amb un pressupost total de 111.780,95, IVA inclòs, en 
el qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, de 
conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0011071).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
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unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, propietat de la Diputació de 

Barcelona, va ser inaugurat el 1970. El 2015 es va realitzar una actuació parcial  
d’urgència perquè el ràfec de la coberta de la planta tercera es trobava en estat de 
despreniment. S’ha observat que hi ha una deficient impermeabilització en tota 
l’extensió de la coberta, per la qual cosa és necessari l’arranjament de la cornisa de 
la coberta d’aquesta planta i la substitució de la impermeabilització existent, 
efectuant una solució constructiva en el ràfec que asseguri una protecció 
impermeabilitzant duradora i a la vegada estètica amb semblances amb el ràfec 
original. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat des de la Subdirecció d’Edificació s’ha 

redactat el “Projecte d’arranjament de la coberta de la planta tercera del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa” (P16MS1740), que aborda els 
problemes de deficiència d’impermeabilització, i s’ha proposat la seva aprovació.  

 
3. El projecte de referència té un pressupost de noranta-dos mil tres-cents vuitanta 

euros amb noranta-cinc cèntims (92.380,95 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA 
per import de dinou mil quatre-cents euros (19.400,00 €), resulta per un 
pressupost total de cent onze mil set-cents vuitanta euros amb noranta-cinc 
cèntims (111.780,95 €), IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des de la Subdirecció d’Edificació, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte resoldre els problemes d’impermeabilització de la coberta i de 
conservació del ràfec, que són conseqüència del seu deteriorament produït pel 
transcurs del temps.  

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), estableix que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la Corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
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seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la Corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat primer 1.d) de l’acord del Ple núm. 92/19, de data 23 de juliol de 
2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de 
la Presidència (publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019). 

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

 
ACORD 

 
Únic.- APROVAR el “Projecte d’arranjament de la coberta de la planta tercera del 
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa” (P16MS1740), amb un 
pressupost de noranta-dos mil tres-cents vuitanta euros amb noranta-cinc 
cèntims (92.380,95 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de dinou mil 
quatre-cents euros (19.400,00 €), resulta per un pressupost total de cent onze mil 
set-cents vuitanta euros amb noranta-cinc cèntims (111.780,95 €), IVA inclòs, i 
que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu 
l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.” 
 
Documents vinculats 
 
Estudi de seguretat i salut (ae7ef864998170834e6a)     2019/0011071 
Projecte (03213c24800f9d46336c) 
 
Perfil Data signatura 
Tècnic/a del Servei Promotor 25/10/2019, 13:20 
Tècnic/a del Servei Promotor 25/10/2019, 13:33 
Responsable directiu Servei Promotor 25/10/2019, 14:31 

 
15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 3 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola 
Industrial”, que suposa un increment en el preu del contracte per un import total 
de 326.942,52 €, IVA inclòs, i aprovar la modificació del contracte formalitzat el 
13 de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
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SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, i modificat en dates 9 de novembre de 2018, 16 d’abril i 24 de maig de 2019 
(exp. núm. 2014/0009799).- 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. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 

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

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

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

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

vuitanta-un mil vuit-cents quaranta euros amb quaranta-tres cèntims 
(81.840,43 €), dipositat per l’empresa COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU, en data 7 de novembre de 2016 (assentament núm. 
1000208156). 

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

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

 
3. En data 13 de gener de 2017, es va formalitzar la inscripció en el Registre 

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

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

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

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

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

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

d’octubre de 2018 (ref. registre A 453/18), es va aprovar l’acta de preus 
contradictoris núm. 1 de les obres del projecte de referència, que incloïa del 
PC1, per import de 17.666,19 €, al PC17, per import de 29.225,92 €, d’acord amb 
l’informe de la direcció de l’obra, de data 12 de setembre de 2018, així com la 
modificació del contracte signat en data 13 de febrer de 2017, en el sentit 
següent: 

 

 Incloure en el seu objecte els nous preus continguts a l’acta de preus 
contradictoris núm. 1, que inclou del PC1 al PC17. 

 

 Excloure del seu objecte els preus que es deixaven d’executar. 
 

 Incrementar el preu del contracte en tres-cents setze mil set-cents vuitanta-
nou euros amb seixanta-tres cèntims (316.789,63 €), IVA exclòs, per la qual 
cosa el preu total del contracte seria de quatre milions quatre-cents vuit mil 
vuit-cents onze euros amb quinze cèntims (4.408.811,15 €), IVA exclòs, 
més nou-cents vint-i-cinc mil vuit-cents cinquanta euros amb trenta-
quatre cèntims (925.850,34 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un 
pressupost total de cinc milions tres-cents trenta-quatre mil sis-cents 
seixanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (5.334.661,49 €), IVA inclòs. 

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

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

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

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

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

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

 
8. En data 9 de novembre de 2018, la Unió temporal d’empreses denominada 

“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, 
van formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres 
de referència. 

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

de 2019 (ref. registre A 90/19), es va aprovar l’acta de preus contradictoris 
núm. 2 de les obres de referència, que incloïa des del PC18, per import de 
10.179,16 €, al PC55, per import de 5.003,17 €, d’acord amb l’informe de la 
direcció de l’obra, de data 4 de març de 2019, així com la modificació del 
contracte signat en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de novembre 
de 2018, en el sentit següent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11. En data 16 d’abril de 2019, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres de 
referència. 

 
12. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 9 de maig 

de 2019 (ref. registre A 207/19), es va aprovar el Projecte complementari del 
“Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del 
Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, amb un pressupost de set-cents 
vint-i-set mil quaranta-nou euros amb cinquanta-vuit cèntims (727.049,58 €), 
IVA exclòs, que més cent cinquanta-dos mil sis-cents vuitanta euros amb 
quaranta-dos cèntims (152.680,42 €), en concepte del 21% d’IVA, resultava per 
un pressupost total de vuit-cents setanta-nou mil set-cents trenta-nou euros 
(879.739,00 €), IVA inclòs, i que contenia, entre d’altres documents, l’Estudi de 
seguretat i salut, així com la modificació del contracte signat en data 13 de 
febrer de 2017 i modificat en dates 9 de novembre de 2018 i 16 d’abril de 2019, 
en el sentit següent: 

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

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

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

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

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

INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF 
ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, va constituir la garantia definitiva 
complementària per import de vint-i-quatre mil seixanta-cinc euros amb trenta-
quatre cèntims (24.065,34 €), equivalent al 5% de l’import de l’increment del preu 
del contracte, IVA exclòs, de la manera següent: 

 
- Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de 
catorze mil quatre-cents trenta-nou euros amb vint cèntims (14.439,20 €), 
dipositat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA, 
SAU, segons rebut acreditatiu de data 21 de maig de 2019 (assentament núm. 
1000105224). 

 
- Mitjançant assegurança de caució de l’entitat AXA SEGUROS GENERALES 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, per import de nou 
mil sis-cents vint-i-sis euros amb catorze cèntims (9.626,14 €), dipositat a 
la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per l’empresa COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, segons rebut 
acreditatiu de data 21 de maig de 2019 (assentament núm. 1000105227). 

 
14. En data 24 de maig de 2019, la Unió temporal d’empreses denominada “COMSA, 

SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 i la Diputació de Barcelona, van 
formalitzar en document contractual la modificació del contracte de les obres de 
referència. 

 
15. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 de 

setembre de 2019 (ref. registre A 382/19), es va ratificar el decret núm. 9127/19, 
aprovat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir 
l’ampliació del termini d’execució de les obres del projecte de referència 
sol·licitada pel contractista, sense imposició de penalitats, fins al 8 de desembre 
de 2019. 

 
16. En data 5 de març de 2019, la direcció de l’obra i l’empresa contractista han 

signat l’acta de preus contradictoris núm. 3 de les obres de referència, que 
inclou des del PC56, per import de 7.005,44 €, al PC80, per import de 2.356,91 €, 
els quals estan motivats per afrontar circumstàncies previstes en el Plec de 
clàusules administratives particulars i per causes no previstes en el Plec esmentat. 

 
17. En data 25 d’octubre de 2019, la direcció de l’obra ha emès un informe amb el 

text literal següent: 
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“INFORME QUARTA MODIFICACIÓ CONTRACTE del “Projecte executiu de la 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de 
l’Escola Industrial” expedient P14UI1578 adjudicat a la UTE PARANIMF ESCOLA 
INDUSTRIAL  
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 22 de desembre de 2016, es va 
adjudicar el contracte d’obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” a la unió 
temporal d’empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL per un 
import de 4.092.021,52 €, IVA exclòs. 
 
El contracte establia un termini d’execució de vint i quatre (24) mesos a comptar des de 
la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja havia estat 
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En 
cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
A dia 8 de maig de 2017 es procedeix a la formalització de l’acta d’inici de les obres del 
projecte de referència, quin termini d’execució començarà a comptar el mateix dia de la 
formalització de l’acta. 
 
Les obres objecte del present contracte, consisteixen en la reforma de l’edifici Paranimf, 
dotant-lo de nous accessos als espais interiors, els acabats interiors de la sala i els 
equipaments tècnics que la facin funcionar com un equipament versàtil que per la seva 
singularitat i morfologia podrà utilitzar-se per múltiples i variats esdeveniments i que serà 
una peça clau de divulgació del municipi i el món local. 
 
Causes de modificació del contracte 
 
La clàusula 2.3 del Plec de Clàusules administratives particulars del Contracte preveu 
com a causes de modificació del contracte les següents: 
 

1 Modificacions derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst 
o amb les condicions d’ús minvades, en els següents punts: forats a forjats i a 
coberta, punts de recolzament a parets, cap de pilar, bigues, forjats, unions a 
estructura metàl·lica existent que obligui a modificar els materials o la solució 
estructural proposada, amb independència que eventualment comportin una 
modificació de projecte. 

 
La modificació podrà afectar com a màxim, al 10% del preu del contracte (en més o 
en menys). 

 
2 Modificacions en les instal·lacions i materials com a conseqüència del mesurament 

de nivells d’atenuació acústica diferents als esperats. 
 

La modificació podrà afectar com a màxim, al 3,5 % del preu del contracte (en més 
o en menys). 
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3 Modificacions derivades de trobar materials no previstos, deteriorats o contaminants 
ocults i que es detectin durant l’obra; així com instal·lacions no previstes ocultes que 
hagin de ser substituïdes o modificades en el seu recorregut. 

 
La modificació podrà afectar com a màxim, al 3% del preu del contracte (en més o 
en menys). 

 
En el decurs de les obres de referència, han aparegut una sèrie de preus contradictoris 
que donen cos a aquesta acta núm. 3. 
 
Es proposa l’aprovació de nous preus contradictoris motivats per poder afrontar 
circumstàncies aprovades al plec i circumstàncies no previstes al plec. Els nous preus no 
suposen una alteració substancial de l’objecte i característiques del projecte original i és 
el següent: 
 
1.- Modificacions previstes en Plec de Clàusules administratives particulars 
 
Modificació derivades de trobar un sistema constructiu existent diferent al previst 
o amb les condicions d’ús minvades. 
 
PC62. Feines de reparació exterior de la façana de la sala de climatitzadors del nivell 
planta coberta, que inclou el sanejat de l’estructura existent i revestiments exteriors 
deteriorats, reparació de les fissures existents, amorterat llis de les zones afectades, 
pintura del parament vertical amb revestiments llis d’exteriors; així com l’enretirada de les 
instal·lacions obsoletes de l’edifici 12, que hi passaven grapades per aquestes façanes. 
(10.420.98 €/ut PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la aparició durant l’execució de les obres de 
problemes de consolidació estructural de les façanes de la sala de climatitzadors, que un 
cop estudiades han confirmat un deficient estat de conservació de l’estructura portant de 
la coberta antiga i per tant la minva de les prestacions de part de la l’estructura portant 
de les façanes. 
 
PC63. Feines d’adaptació dels desnivells no previstos en la connexió de l’escala Imperial 
amb l’edifici Paranimf; les feines inclouen el tall i repicat dels forjats de xapa col·laborant 
existents dels passos de porta de connexió de la planta primera amb l’escala Imperial de 
l’edifici 12, l’execució d’uns nous graons de connexió de les mateixes característiques 
que els existents en l’edifici 12 i la restauració de part dels estucs de paret que es troben 
en el costat de l’edifici 12 en tots tres passos. (21.163.65 €/ut PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la comprovació durant la fase d’obra que el 
nivell de planta primera no era coincident amb el previst en la connexió dels replans 
d’escala existents amb les tres portes de l’edifici Paranimf que evacuen per l’escala 
Imperial. 
 
PC64. Feines d’adaptació de les escales de connexió del nivell 5.86 del deambulatori de 
l’amfiteatre amb el nivell de la sala de control, a l’estructura de voltes existent del nivell 
sostre planta primera. Inclou feines de tall i repicat de formigó, desenrunat manual, 
ampliació de l’estructura metàl·lica del tancament de la sala de control per tal de donar 
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continuïtat al terra la pròpia sala i folrat de taulell marí com a base del terra tècnic previst 
en projecte. (10.220,31 €/ut PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la comprovació durant la fase d’obra que la 
solució prevista en fase de projecte per a la connexió entre el nivell amfiteatre i terra de 
la sala de control no es podia executar, donat que l’estructura existent en forjat sostre 
planta primera en aquesta zona no era el previst. 
  
PC65. Feines d’adaptació de la fàbrica d’obra ceràmica existent a l’edifici i de l’estructura 
metàl·lica de les grades en la formació dels graons de connexió dels nivells 6.35 i 5.86 a 
tots dos costats de la sala de control; per tal d’adaptar-se a les necessitats reals d’espais 
útils per el retorn de la climatització. Inclou el repicat dels passos necessaris en l’obra 
vista, execució de noves llindes d’aquests passos i adaptació de l’estructura metàl·lica. 
(3.821.75 €/ut PEM) 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la comprovació durant la fase d’obra que 
l’estructura existent del forjat sostre planta primera sobre de la sala de control no és el 
que preveia i que els passos per al retorn de la climatització no poden fer-se com 
estaven previstos. 
 
PC66. Execució de marxapeus de les sortides de balcons del nivell planta primera, a 
base de totxo manual massís col·locat a sardinell. (2.675,67 €/ut PEM) 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar quins nivells 
de tots els punts del foyer, i per tanta quin seria el nivell de recrescut final a tota la planta. 
Un cop definits els nivells en obra, es necessari rematar el nivell de la sala amb el nivell 
exterior dels balcons. 
 
PC71. Reparació i restauració de la barana de l’escala històrica d’accés als torreons. 
Instal·lació d’un perfil angular de dimensions 50*100*50 mm d’acer galvanitzat en cada 
graó, ocult, fixat a la fusta amb cargols i al graó de l’escala mitjançant tac químic. 
Instal·lació dels barrots amb filigrana existent, col·locat amb fixació mecànica sobre la 
barana existent; previ raspallat del barrots i aplicació de pintura Oxiron gris igual a 
l’existent. Desmuntatge de passamans existent de sapelly, trasllat a taller, on es tractarà, 
polirà i envernissarà; per posteriorment instal·lar cargolat sobre el passamà existent.  
(56.477,62 €/ut PEM) 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar l’estat de 
conservació e integritat estructural de les escales d’evacuació dels edificis 14 i 15. 
Durant la fase de projecte, on estava previst enderrocar els revestiments de les 
mateixes, s’ha comprovat l’estat del sistema de fixació de la barana a l’estructura de 
voltes que conforma els trams d’escala. No només es tracta d’una restauració de l’estat 
superficial, sinó un assegurament de les funcions pròpies al consolidar la seva fixació al 
suport. 
 
Amb l’aplicació del PC71 no serà necessari executar les partides d’obra EB121JBE, del 
capítol 01.01.05.02 FUSTERIA I SERRALLERIA. 
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PC73. Reparació i restauració de les zones sense integritat estructural de la façana 
lateral, costat carrer Paris. Feines de demolició de les cornises sense integritat, repicat 
de la seva base de façana per tal de generar un correcte recolzament, execució de 
noves cornises incloent encastament de totxo per assegurar la formació de permòdols; 
així com la restitució de tota la peça superior del ràfec  amb murford galvanitzat i 
reparació del mateix. Desmuntatge i enretirada de les bigues acodalades, refer pilars 
centrals d’obra vista i trencaaigües.(18.629,05 €/ut PEM) 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar l’estat de 
conservació e integritat estructural de les façanes afectades en projecte. Durant la fase 
de projecte, al realitzar feines en l’àmbit de façanes, s’ha comprovat l’estat de 
deteriorament de part de les cornises i permòdols de les façanes lateral, que calia 
assegurar i reparar per tal d’evitar possibles despreniments futurs als carrers del recinte. 
 
PC74. Reparació i restauració dels sis arcs d’entrada als vestíbuls de planta baixa per tal 
de retornar-los al seu estat original. Feines de desmuntatge manual dels arcs d’obra vista 
fets en una actuació posterior a l’original, desconstrucció dels laterals i la llinda existent, 
encofrat del nou arc segons el model correcte i col·locació dels totxos recuperats a 
sardinell, e instal·lació de platina per tal de rebre la nova fusteria de tancament. 

(18.305,86 €/ut PEM) 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar l’estat de 
conservació i la identificació de la fase de construcció del sistema de façana emprat a 
tota la obra existent. Durant la fase de projecte, al realitzar les feines d’enderroc de les 
zones en planta baixa, en l’àmbit de les façanes interiors, s’ha comprovat l’estat de 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

EB121JBE ml S-04-Subministrament i 
col·locació de barana 
d'acer, amb passamà 
circular de d: 40 mm, 
travesser inferior i 
superior 40*8 , muntants 
cada 100 i brèndoles 
cada 10 cm de 40*8, de 
100 a 120 cm d’alçària, 
soldada sobre L 
250.40.8. La L es fixarà 
mecànicament al forjat. 
S'inclouen tots els 
elements de fixació, 
soldadures, així com tots 
els elements materials i 
mecanismes per a deixar 
la partida correctament 
executada. Tot segons 
projecte, detall de plànols 
i especificacions de la 
DO. 

131,65 65,00 8.557,25 
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conservació no és l’esperat i que els arcs a sardinell no tenen la disposició original de 
projecte, que cal restituir.  
 
PC77. Pintat amb pintura oxiron color forja els perfils metàl·lics de l’entramat del vitrall 
existent al carrer Urgell.(880,06 €/ut PEM). 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar l’estat de 
conservació de l’estructura portant del vitrall del carrer Urgell per la seva part exterior. 
Durant la fase de projecte, al realitzar les feines de neteja, s’ha comprovat l’estat de 
deteriorament de la pintura dels perfils que conformen el vitrall, que ha estat necessari 
repintar donat que es mantenen a la intempèrie. 
 
PC80. Treballs de condicionament del quarto del quadre general de protecció per a la 
connexió de l’escomesa de BT. Feines de demolició de paviment existent de formigó 
excavació de rasa i fabricació e instal·lació de relliga a mida al terra del quarto.(2.356,91 
€/ut PEM). 
 
Aquest preu està motivat per la impossibilitat en fase de projecte de verificar i preveure 
els passos i nivells de les ternes elèctriques que ampliaríem per tal de donar subministra 
elèctric en BT a l’equipament. 
 
Modificacions derivades de trobar materials no previstos, deteriorats o 
contaminants ocults i que es detectin durant l’obra; així com instal·lacions no 
previstes ocultes que hagin de ser substituïdes o modificades en el seu recorregut. 
 
PC60. Subministra e instal·lació de sistema d’electro-repulsió a tots elements de façana 
com cornises d’arcades, de pilars, de portes i de perímetres, així com els fanals 
existents; tot instal·lant el quadre de potència i comandament necessari al quarto elèctric 
general de planta baixa Prèviament es retiraran totes les instal·lacions existents i 
obsoletes. (30.837,33 €/ut PEM). 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la constatació durant l’execució de les obres 
dels problemes amb el control de coloms en el recinte i en concret en la zona de la 
rotonda, que és l’entrada principal de l’equipament. Els sistemes instal·lats estan 
obsolets i no funcionen. Així doncs s’ha estudiat la zona en detall i es necessari l’estudi 
d’una proposta tècnica d’un sistema de control eficaç. 
 
PC70. Subministra e instal·lació de nou sistema d’il·luminació de la rotonda d’entrada a 
l’edifici a planta baixa, incloent la seva obra civil. Instal·lació de lluminàries tipus 
banyadores de 6,12 i 24 w model Kona de Erco, downlights de superfície de 24 w model 
Compact de Erco i projectors encastables de terra de 12 w model Tesis de Erco. 
Desmuntatge de les lluminàries existents així com del seu cablatge. (95.368,39 €/ut 
PEM). 
 
Aquest preu contradictori està motivat per la constatació durant l’execució de les obres 
dels problemes de funcionament i greu deteriorament de l’enllumenat exterior existent no 
només degut a la seva antiguitat sinó al deteriorament ocasionat per els detritus que 
ocasionen la plaga de coloms del recinte en aquesta zona. 
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Els preus contradictoris PC60, PC62, PC63, PC64, PC65, PC66, PC70, PC71, PC73, 
PC74, PC77 i PC80 suposen un increment respecte del preu de contracta del 
5,12%.(5,29 % dels nous preus i -0,17% de la partida que no s’executarà); que correspon 
a les causes 1ª en un 2,46% i 3ª en un 2,66%.  
 
2.- Modificacions no previstes en Plec de Clàusules administratives particulars 
 
PC56 Subministra e instal·lació d’angulars 80*120*8 amb tacs químics de M12 cada 500 
mm i angulars 80*120*8 amb tub rodó 50*3, en acer negre per pintar; en el perímetre de 
l’escenari, com a suport d’equipament escenotècnic.    

                7.005,44 €/ut PEM 
 
El preu contradictori PC56 està motivat per la necessitat de dotar a la paret perimetral de 
l’escenari d’un suport per penjar equipament escenotècnic així com teixits per enfosquir 
el revestiment de bedoll dels fons de l’escenari. 
 
PC57 Subministra e instal·lació de nous sistema d’il·luminació de la zona de la barra del 
bar. Subministra e instal·lació de lluminàries ERCO Compar pendulars model 
12.87430.102 amb distribució Oval Flood 87846.000 amb equip dimmeritzables en fase 
descendent i pintades en color grafit amb cable de suspensió i alimentació en color 
negre.            
                            8.165,91 €/ut PEM 
 
El preu contradictori PC57 està motivat per la necessitat de canviar el sistema 
d’il·luminació de la barra del bar, donat que es troba sota les voltes que són vistes i no es 
poden instal·lar la tipologia de llums que estaven previstes a projecte per la zona. 
 
Amb l’aplicació del PC57 no serà necessari executar les partides d’obra EE198004 del 
capítol 01.02.01.06 LLUMINÀRIES. 
 

 
PC58. Feines d’instal·lació d’un sistema d’extinció d’incendis a la sala dels 
climatitzadors. Subministra e instal·lació d’extintors automàtics, extintors tipus sprinkler 
connectats a un dispositiu que permet la detonació automàtica al superar-se els 68 
graus. Col·locats penjats del sostre en llocs de més risc d’incendi. 
 
                                 4.319,00 €/pa PEM 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

EE198004 ut Subm. i col. de downlight  
ERCO sèrie SKIM mod. 
80026. Il·luminació per 
leds d'una potència total 
de 28 W. Sistema de 
lents oval flood. Equip 
DALI. Color blanc. 
Instal·lació encastada 
superposada. S'inclou 
material auxiliar de 
muntatge. 

271,59 3,00 814,77 
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El preu contradictori PC58 està motivat per la impossibilitat d’instal·lar ruixadors en la 
zona tècnica de la sala de climatitzadors; instal·lació requerida per bombers en fase de 
llicència d’obres. La solució proposada per bombers no es pot instal·lar donat el gran 
volum que ocupen totes les instal·lacions dins de la sala de climatitzadors i la necessitat 
d’instal·lar un sistema d’extinció que funcioni correctament.       
 
PC59. Feines d’instal·lació d’un sistema de línies de vida i accessoris per treballs de 
manteniment a les passeres superior e inferior. Subministra i instal·lació d’elements de 
seguretat necessaris (punts d’ancoratge tipus PL FIX en les zones de motors, finestres 
d’entrada a tots dos nivells i punt de manteniment de les politges; elements retràctils, 
ganxos d’obertura per pèrtiga i pèrtiga extensible) per el manteniment dels motors de les 
cortines i de les politges de retorn del truss. 
                                                                                          5.074,99 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC59 està motivat per la necessitat de donar solució als 
requeriments de seguretat en el treball en alçada a les feines de manteniment futures 
dels motors de les cortines de les passeres, de les politges de reenviament i les entrades 
als nivells de passera des de les cobertes.       
 
PC61. Feines d’instal·lació del sistema de videovigilància en el nivell amfiteatre. 
Subministra i instal·lació de dues càmeres fixes alta resolució per tal de cobrir els 360º 
de l’amfiteatre i la grada, model Q35-LV SKIN COVER A BLACK d’AXIS; així com el 
subministra de dues fundes de color negre per les dues càmeres Domo del foyer. 
 
                                                                                          4.567,98 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC61 està motivat per la necessitat de donar cobertura de 360º 
d’alta resolució que amb la càmera PTZ 360º en la posició de projecte no arribaven a 
aconseguir. En lloc d’una càmera PTZ de 360º, s’instal·len dues càmeres d’alta 
resolució, col·locades en un lloc més fàcilment mantenible i donen cobertura a tota la 
sala. 
 
Amb l’aplicació del PC61 no serà necessari executar les partides d’obra EPA1U201, 
EPA1UD10, EPA1UD11 i EPA1UD12 del capítol 01.03 INTRUSIÓ I VIDEOVIGILÀNCIA. 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

EPA1U201
  

ut Càmera Domo Axis PTZ 
amb leds IR zoom x30 DN 
tipus AXIS Q6125-LE 50 
hz. Unitat d'obra totalment 
instal·lada que inclou 
subministrament, 
col·locació, medis 
d'elevació, petit material i 
proves. Unitat d'obra 
totalment instal·lada que 
inclou subministrament, 
col·locació, medis 
d'elevació, petit material i 
proves. 

3.694,89 1,00 3.694,89 
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EPA1UD10 ut Posicionador per a càmera 
fixa de CTTV, per a ús 
exterior. Suportació a 
poste per Axis NDA-U-
PMT REF. AXIS T91B57 
POLE MOUNT 100-41 o 
equivalent.  Aluminum Pole 
Mount for indoor and 
outdoor installations, for 
poles with diameter 
between 100-410 mm (4´´-
16”). Includes 1 pair of 
AXIS Stainless Steel 
Straps 1450mm (57´´) with 
TX30 screw interface for 
ease-of-installation. AXIS 
T91B57 is compatible with 
mounts such as AXIS 
T91G61, T91H61, and 
AXIS T98A Surveillance 
Cabinet series. Color: Axis 
white. Unitat d'obra 
totalment instal·lada que 
inclou subministrament, 
col·locació, medis 
d'elevació, petit material i 
proves 

190,37 1,00 190,37 

EPA1UD11 ut Caixa de muntatge en 
superfície universal  AXIS 
T94A01D Pendant Kit 
AXIS T91H61 Instal·lat en 
paret, inclou cable  RJ45 i 
connexió, caixa per 
connexió d'accessoris com 
midspans i convertidors. 
Resistència a impactes 
IK10 i resistència a pluja 
IP66. NEMA 4X per interior 
i exterior us. Compatible 
amb càmeres AXIS. Unitat 
d'obra totalment instal·lada 
que inclou 
subministrament, 
col·locació, medis 
d'elevació, petit material i 
proves. 

147,89 1,00 147,89 

EPA1UD11 ut Alimentador Midsspam 
Axis o equivalent. Unitat 
d'obra totalment instal·lada 
que inclou 
subministrament, 
col·locació, medis 
d'elevació, petit material i 
proves. 

141,24 1,00 141,.24 
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PC67. Canvi de solució i material en els taulells dels banys de públic. Subministra e 
instal·lació de conjunt de taulell i rentamans Surfex de Roca mural fet a mida de dues 
piques i saboneres incorporades, amb faldó. 
                                                                                       18.071,92 €/pa PEM 
 

El preu contradictori PC67 està motivat per la necessitat de canviar la solució de projecte 
amb taulells de pedra natural per un material més acord amb l’estètica dels banys de 
públic que s’ha projectat. En fase d’obra es considera necessari donar una solució més 
neutre i funcional a les zones de públic, instal·lant taulells d’una sola peça en blanc amb 
els rentamans i accessoris incorporats.  
 

Amb l’aplicació del PC67 no serà necessari executar les partides d’obra EQ51VMM1, 
EQ5Z1013 i EJ42VMM1 del capítol 01.01.10 VARIS i la EF06FO02 del capítol 
01.02.0C.1P SANITARIS I AIXETES. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC68. Canvi de solució i material en els plats de dutxa dels camerinos i sala green. 
Subministra e instal·lació de plat de dutxa Silex Extraplano de Silexpol, textura llissa i 
color Cenere, fets a mida amb classe 3 antilliscant. Inclou les obres d’adequació dels 
paviments existents per tal de rebre els plats de dutxa. 
                                                                                           8.727,84 €/pa PEM 

Partida Unitats Descripció Preu 
unitari 

Amidament Import total 

EQ51VMM1
   

M2 Taulell de pedra natural 
calcària nacional, de 20 
mm de gruix, preu mitjà, de 
100 a 149 cm de llargària, 
col·locat sobre suport 
mural i encastat al 
parament 

163,46 9,72 1.588,83 

EQ5Z1013
   

ut Formació de forat sobre 
taulell de pedra natural, de 
forma circular i de diàmetre 
30 mm, com a màxim 

29,52 16,00 472,32 

EJ42VMM1
   

ut Dosificador de sabó 
vertical NOFER model 
03003.B o similar, d'acer 
inox AISI 304 acabat 
setinat d'accionament  
manual per col·locar a la 
paret. Dimensions 
150*80*150 mm. Capacitat 
360 ml. 

30,87 16,00 493,92 

EF06FO02
   

ut Subm. i col. de lavabo sota 
taulell circular ROCA mod. 
FORO ref. 327884 de Ø 
410 mm. de color blanc. 
S'inclouen desguàs, sifó 
cromat, claus 
seccionadors, tubs 
flexibles d'alimentació i 
ancoratges. 

171,07 16,00 2.737,12 
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El preu contradictori PC68 està motivat per la necessitat de canviar la tipologia de plats 
de dutxa convencionals de la solució de projecte per un material més acord amb 
l’estètica dels camerinos que s’ha projectat, i que donada la seva dimensió poguessin 
fer-se a mida amb els mínims gruixos. En fase d’obra es considera necessari donar una 
solució més neutre i funcional a les zones de dutxes de camerinos i sala green, 
instal·lant plats de dutxa fets a mida i extraplans, que garantint les pendents queden 
enrasats a terra.  
 
Amb l’aplicació del PC68 no serà necessari executar la partida d’obra EF06EA04 del 
capítol 01.02.0C.1P SANITARIS I AIXETES. 
 

 
PC69. Canvi de solució i material en els sòcols de les zones amb paviment d’elondo del 
foyer i laterals d’amfiteatre sense ressonadors. Subministra e instal·lació de sòcol de dm 
de 100 mm d’alt i 15 mm de gruix, hidròfug, pintat amb pintura plàstica del color de la 
paret. 
                                                                                         1.932,43 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC69 està motivat per la necessitat de canviar la solució prevista a 
projecte de sòcols d’elondo en la zones de foyer i amfiteatre on no hi ha ressonadors 
acústics. En fase d’obra es considera necessari que a les zones de paviment d’elondo 
sense ressonadors, els sòcols estiguessin acabats del mateix color que les parets. 
 
Amb l’aplicació del PC69 no serà necessari executar la partida d’obra E9U7VM13 del 
capítol 01.01.06.02. PAVIMENTS. 
 

 
PC72. Feines d’instal·lació de mampara per el plat de dutxa adaptat de la sala green. 
Subministra e instal·lació de mampara per a dutxa adaptada de dimensions especial, 
amb dues parts de fixe i porta batent de mides 90*200 i 120*200 de vidre transparent.  
 
                                                                                         3.243,50 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC72 està motivat per la necessitat d’un canvi de solució prevista en 
projecte, ja que la sala green passa a ser camerino adaptat; i a la dutxa, que cal que 
sigui adaptada, serà necessari instal·lar-li una mampara. 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

EF06EA04 ut Subm. i col. de plat de 
dutxa de porcellana 
ROCA mod. EASY-STV 
ref. 374793 de 800x800 
mm. color blanc. S'inclou 
desguàs sifònic. 

117,36 3,00 352,08 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

E9U7VM13 ml Sòcol de fusta d’elondo 
envernissada, de 10 cm 
d'alçària, col·locat amb 
tacs d'expansió i cargols 

146,84 7,86 1.154,16 
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PC75. Feines d’instal·lació de la porta d’evacuació en planta baixa de les escales 5 i 6. 
Subministra e instal·lació de portes de 1 fulla de mides 1200*2610 d’alçada i fixe superior 
amb corba de dimensions 1200*860 mm amb fusteria Jansen amb RPT, vidre 
3+3/14/4+4 BE, antipànic interior i motlle encastada.  
 
                                                                                       18.808,46 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC75 està motivat per la necessitat de donar resposta a les 
modificacions posteriors a projecte en relació a l’amplada de pas de les fusteries 
exteriors PM03. En fase d’obtenció de llicència d’obres l’entitat de control en la seva 
revisió de projecte va demanar ampliar l’amplada de pas de les portes d’evacuació de les 
escales 5 i 6 de 900 a 1050 mm. 
 
Amb l’aplicació del PC75 no serà necessari executar la partida d’obra KAF5LDR3 del 
capítol 01.01.04.04.FUSTERIA I SERRALLERIA. 
 

 
PC76. Feines de pintura dels riells de les cortines de nivell amfiteatre. Lacat dels riells 
blancs de les cortines del nivell amfiteatre del color del cortiner i la paret.  
 
                                                                                           654,68 €/pa PEM 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

KAF5LDR3 ut Subministrament i 
instal·lació de porta de 
vidre de marc metàl·lic 
amb rotura de pont 
tèrmic de 15mm. entre 
elements de perfil 
mitjançant ànimes 
contínues en material de 
poliamida amb fibra de 
vidre. Format per perfils 
d'acer galvanitzat acabat 
lacat tipus JANSEN de la 
sèrie  JANISOL, format 
per perfils d'acer qualitat 
S235JRG2 segons la 
EN10025:1993 laminats 
en fred. Permeabilitat a 
l'aire (EN 12207): Classe 
2; aïllament acústic (EN 
140-3): Fins Rw 45 dB). 
Lacat al forn JAN-77/1 o 
similar. La qualitat de la 
capa de lacat estarà 
garantitzada pel segell de 
qualicoat de gruix de 
lacat 60-100 micres, 
color a definir per la D.F. 

2.562,27 2,00 5.124,54 
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El preu contradictori PC76 està motivat per la necessitat d’homogeneïtzar el color 
Standard dels riells de les cortines de l’amfiteatre amb el color d’on es troben situats. 
Donat que aquestes parets s’han pintat de color fosc, igual que el cortiner, ha estat 
necessari lacar els riells, que es subministren en color blanc de manera habitual per el 
mateix color fum de la resta de la zona.    
 
PC78. Feines d’adaptació dels nivells de connexió entre el carrer i el vestíbul en planta 
baixa de l’escala d’evacuació núm.6. Feines de demolició de forjat sanitari i caixa de 
paviment del vestíbul de planta baixa de l’escala 6, execució de sub-base d’emmacat de 
grava i de nova solera de formigó de 15 m; i formació de nous tram de graons per 
connectar els nivells. 
                                                                                         13.891,24 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC78 està motivat per la necessitat de solucionar l’accessibilitat a 
l’escala 6 al nivell planta baixa, anivellant el vestíbul d’escala al nivell de carrer; evitant 
l’execució d’una rampa metàl·lica exterior que era necessària per tal de connectar els 
dos nivells. 
 
PC79. Feines d’instal·lació lluminàries d’emergències tipus projector a l’escenari i al de 
deambulatori del nivell amfiteatre. Subministra e instal·lació de lluminàries d’emergència 
tipus projector de dos cossos model ZLD-2311 PA de Daisalux.  
 
                                                                                           3.159,32 €/pa PEM 
 
El preu contradictori PC79 està motivat per la necessitat de canvi dels models de 
lluminàries d’emergència en les zones d’escenari i parets del deambulatori de l’amfiteatre 
per tal d’instal·lar les mínimes unitats i que no prenguin tant protagonisme en zones tan 
delicades com són l’escenari. La solució adoptada permet instal·lar menys unitats donat 
que donen una major cobertura.  
 
Amb l’aplicació del PC79 no serà necessari executar les partides d’obra EE02HY03 i 
EE02HY05 del capítol 01.02.01.06. LLUMINÀRIES. 
 

 
Aquests preus contradictoris per causes imprevistes (PC56, PC57, PC58, PC59, PC61, 
PC67, P68, PC69, PC72, PC75, PC76, PC78, PC79) menys la partida d’obra que es 
deixa d’executar, suposen un increment respecte del preu de contracte inicial de l’1,57 
% (1,90 % dels nous preus i -0,34% de la partida que no s’executarà). 
 

Partida Unitats Descripció Preu unitari Amidament Import total 

EE02HY03 Ut Subm. i col. de lluminària 
d'emergència DAISALUX 
sèrie HYDRA mod. N5, 
de les següents 
característiques: 

62,68 4,00 250,72 

EE02HY05 ut Subm. i col. de lluminària 
d'emergència DAISALUX 
sèrie HYDRA mod. N10, 
de les següents 
característiques: 

70,12 1,00 70,12 
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D’acord amb allò exposat l’execució dels nous preus proposats suposarà:  
 

PEM projecte inicial 5.129.403,37 
      Import APC1 per causes previstes (causa 1ª)                 257.496,27 € 5,02% 4,39% 

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

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

 
Increment PEM APC1 402.129,56 € 

 
         

  
 Import APC2 per causes previstes (causa 1ª) 84.655,40 € 1,65% 1,12% 

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

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

 
        Import APC3 per causes previstes (causa 1ª) 144.951,86 € 2,83% 2,66% 

Import que es deixa d'executar          -8.557,25 € -0,17% 
 Import APC3 per causes previstes (causa 3ª) 126.205,07 € 2,46% 2,46% 

Import que es deixa d'executar          0,00 € 0,00% 
 Import APC3 per causes no previstes 97.622,71 € 1,90% 1,57% 

Import que es deixa d'executar -17.232,68 -0,34% 
 Increment PEM APC3 342.989,71 

 
           

 
 PEM projecte + Increment 

APC1+APC2+APC3 
6.186.723,70 € 

  PEM projecte complementari 605.844,32 
  PEM projecte +APC1+APC2+APC3+ projecte 

Complementari 
6.792.568,02 

  13% Despeses Generals 883.033,84 € 
   6% Benefici Industrial 407.554,08 € 
  Estudi de Seguretat i Salut  77.311,38 € 

 
 Estudi de Seguretat i Salut Complementari 6.094,84 €   
   
 PRESS. PROJECTE MODIFICAT PER 

APC1+APC2+APC3 + complementari ABANS 
IVA 

8.166.562,16 €   

   
 Baixa adjudicació 0,3379999998 2.760.298,01 €   

 
          

 
Import adjudicació modificat per 
APC1+APC2+complementari  abans IVA 

5.406.264,15 €   
 

Import adjudicació projecte primitiu, abans IVA 4.092.021,52 €   
 

Diferència entre import adjudicació 
(Adjudicació amb increments 
APC1+APC2+APC3+complementari) i 
adjudicació de contracte, abans IVA 

1.314.242,63 €   
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Diferència (increment APC1), abans IVA 316.789,63 €   
 

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

abans IVA 481.306,82 € 
  Diferència (increment APC3), abans IVA 270.200,43 € 
  21%IVA       56.742,09 €   

 Increment APC3 IVA inclòs   326.942,52 € 
   

Estimació de la variació del pressupost del projecte 
 
Aquests preus contradictoris subjectes a aprovació, suposaran un increment del preu de 
contracte de 270.200,43 € més IVA al 21% per import de 56.742,09 €, resultant un total 
de tres-cents vint-i-sis mil nou-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims 
(326.942,52 €) amb IVA. 
 
L’execució d’aquests nous preus no alteren les condicions essencials de la licitació i 
adjudicació i es considera estrictament indispensable per donar resposta a les causes 
objectives descrites a cada cas. 
 
Per a la realització d’aquests treballs, a criteri de la direcció de l’obra, es proposa una 
variació del termini total de l’execució de les obres amb nova data de finalització pel 31 
de gener del 2020.” 
 

18. La modificació proposada per la direcció de l’obra, respon a raons d’interès 
públic consistents en assegurar la correcta execució de les obres projectades, 
mitjançant la inclusió de nous preus contradictoris i l’exclusió dels preus que no 
s’executaran. 

 
19. En l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus i l’exclusió de diversos 

preus inclosos en el projecte que impliquen la modificació del contracte per 
causes previstes a la clàusula 2.3) del Plec de clàusules administratives 
particulars i, tenint en compte les modificacions contractuals anteriors, no se 
superen els percentatges del preu del contracte fixats com a màxim en la clàusula 
esmentada, d’acord amb el detall següent:  

 

Causes previstes clàusula 2.3) 
Primer apartat 
(màxim 10%) 

Tercer apartat 
(màxim 3%) 

Primera modificació 4,39 % 0 

Segona modificació  1,12 % 0 

Quarta modificació 2,66 % 2,46 % 

Total % causes previstes 8,17 % 2,46 % 

 
20. Així mateix, en l’informe transcrit es proposa l’aprovació de nous preus i l’exclusió 

de diversos preus inclosos en el Projecte, per circumstàncies imprevistes. 
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Aquesta modificació obeeix a la necessitat d’adequar la prestació contractada a 
les necessitats que pretenien cobrir-se mitjançant el present contracte, degut a 
errors o omissions en la redacció del projecte, que s’han posat de manifest amb 
posterioritat a l’adjudicació del contracte, i que no eren previsibles amb anterioritat 
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 
l’elaboració del projecte. 

 

La modificació basada en circumstàncies imprevistes suposa un increment de 
l’1,57% del preu del contracte, que sumat al 3,45% de la primera modificació i al 
4,96% de la segona modificació, suposa un increment total del preu del contracte 
de 9,98%. Les modificacions esmentades no comporten l’alteració substancial de 
l’objecte i característiques del Projecte, ni de les condicions essencials de la seva 
licitació i adjudicació. 

 

21. La modificació contractual proposada suposa un increment en el preu del 
contracte per import de dos-cents setanta mil dos cents euros amb quaranta-
tres cèntims (270.200,43 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
cinquanta-sis mil set-cents quaranta-dos euros amb nou cèntims 
(56.742,09 €), resulta per un import total de tres-cents vint-i-sis mil nou-cents 
quaranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (326.942,52 €), IVA inclòs. 

 

22. L’increment de la despesa (IVA inclòs), per import de tres-cents vint-i-sis mil 
nou-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (326.942,52 €), 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost 
corporatiu vigent. 

 
23. Per a l’execució dels nous preus, la direcció de l’obra considera necessari ampliar 

el termini d’execució de les obres fins al 31 de gener de 2020. 
 
24. L’empresa contractista haurà de reajustar la garantia definitiva constituïda, en el 

sentit d’augmentar-la en tretze mil cinc-cents deu euros amb dos cèntims 
(13.510,02 €), import equivalent al 5% de l’increment del preu del contracte, IVA 
exclòs. 

 
25. El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra ha emès 

un informe on es fa constar que “aquestes noves partides no fan necessàries 
modificacions del Pla de Seguretat i salut aprovat ni el seu pressupost”. 

 
26. De conformitat amb les consideracions exposades, resulta procedent aprovar 

l’acta de preus contradictoris núm. 3, així com la modificació del contracte de 
referència en els termes abans exposats. 

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

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

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

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

 
3. L’article 219.1 del TRLCSP disposa que els contractes administratius només podran 

ser modificats per raons d’interès públic. 
 
4. La clàusula 2.3) del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen 

aquesta contractació, preveu les causes de modificació del contracte de referència. 
 
5. L’article 107 del TRLCSP defineix les causes imprevistes de modificació del 

contracte. 
 
6. L’article 99.3 del TRLCSP disposa que s’haurà de reajustar la garantia definitiva 

constituïda, com a conseqüència de la modificació del contracte. 
 
7. L’article 219.2 del TRLCSP disposa que les modificacions de contracte hauran de 

formalitzar-se segons l’establert a l’article 156 del mateix text legal. 
 
8. De conformitat amb la Disposició addicional tercera, apartat 8 de la LCSP, la 

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

 
9. De conformitat amb la Disposició addicional segona de la LCSP, corresponen al Ple 

les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes amb un 
valor estimat que superi la quantia de sis milions d’euros, les quals han estat 
delegades en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer, 
subapartat 1.a) de l’Acord núm. 92/19 de delegació de competències del Ple a favor 
de la Junta de Govern i de la Presidència, adoptat en sessió de 23 de juliol de 2019 
(publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019). 

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

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR l’acta de preus contradictoris núm. 3 de les obres del “Projecte 
executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), que inclou del PC56, per import de 
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7.005,44 €, al PC80, per import de 2.356,91 €, que suposa un increment en el preu del 
contracte per import de dos-cents setanta mil dos-cents euros amb quaranta-tres 
cèntims (270.200,43 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de cinquanta-
sis mil set-cents quaranta-dos euros amb nou cèntims (56.742,09 €), resulta per 
un import total de tres-cents vint-i-sis mil nou-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (326.942,52 €), IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR la modificació del contracte relatiu a les obres esmentades, 
formalitzat en data 13 de febrer de 2017 i modificat en dates 9 de novembre de 2018, 
16 d’abril i 24 de maig de 2019, entre la Diputació de Barcelona i la Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, de conformitat amb l’informe de la direcció de l’obra, de 
data 25 d’octubre de 2019, transcrit a la part expositiva del present dictamen, en el 
sentit següent: 
 

- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus 
contradictoris núm. 3, que inclou del PC56 al PC80. 

 
- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents setanta mil dos 

cents euros amb quaranta-tres cèntims (270.200,43 €), IVA exclòs, per la qual 
cosa el preu total del contracte serà de cinc milions quatre-cents sis mil dos-
cents seixanta-quatre euros amb quinze cèntims (5.406.264,15 €), IVA 
exclòs, més un milió cent trenta-cinc mil tres-cents quinze euros amb 
quaranta-set cèntims (1.135.315,47 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un 
pressupost total de sis milions cinc-cents quaranta-un mil cinc-cents 
setanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (6.541.579,62 €), IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 31 de gener de 2020. 

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

“Primer.- La Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, ambdues entitats degudament 
representades pels sotasignats, formalitzen la quarta modificació del contracte d’execució 
de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici 
del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” (P14UI1578), formalitzat en data 13 de 
febrer de 2017, i modificat en dates 9 de novembre de 2018, 16 d’abril i 24 de maig de 
2019, en els termes següents: 
 

- Incloure en el seu objecte els nous preus continguts en l’acta de preus contradictoris 
núm. 3, que inclou del PC56 al PC80. 
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- Excloure del seu objecte els preus que es deixaran d’executar. 
 
- Incrementar el preu del contracte en un import de dos-cents setanta mil dos cents 

euros amb quaranta-tres cèntims (270.200,43 €), IVA exclòs, per la qual cosa el 
preu total del contracte serà de cinc milions quatre-cents sis mil dos-cents 
seixanta-quatre euros amb quinze cèntims (5.406.264,15 €), IVA exclòs, més un 
milió cent trenta-cinc mil tres-cents quinze euros amb quaranta-set cèntims 
(1.135.315,47 €), en concepte del 21% d’IVA, resultant un pressupost total de sis 
milions cinc-cents quaranta-un mil cinc-cents setanta-nou euros amb seixanta-
dos cèntims (6.541.579,62 €), IVA inclòs. 

 
- Ampliar el termini d’execució de les obres fins al 31 de gener de 2020. 

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

‘Segon.- El pressupost d’execució de l’esmentat contracte es fixa en un import de cinc 
milions quatre-cents sis mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quinze cèntims 
(5.406.264,15 €), IVA exclòs, més un milió cent trenta-cinc mil tres-cents quinze 
euros amb quaranta-set cèntims (1.135.315,47 €), en concepte del 21% d’IVA, 
resultant un pressupost total de sis milions cinc-cents quaranta-un mil cinc-cents 
setanta-nou euros amb seixanta-dos cèntims (6.541.579,62 €), IVA inclòs.’ 

 
Tercer.- Es modifica la clàusula tercera del contracte formalitzat, la qual queda redactada de 
la manera següent: 
 

‘Tercer.- El termini màxim per a l’execució total del contracte serà el 31 de gener de 
2020’” 

 
Quart.- REAJUSTAR la despesa derivada del contracte de referència, en el sentit 
d’incrementar-la en tres-cents vint-i-sis mil nou-cents quaranta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (326.942,52 €), IVA inclòs, amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/10420/93310/62200 del pressupost corporatiu vigent. 
 
Cinquè.- COMUNICAR a l’adjudicatari que en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació de la present resolució, haurà de reajustar 
la garantia definitiva, en el sentit d’incrementar-la en tretze mil cinc-cents deu 
euros amb dos cèntims (13.510,02 €), import equivalent al 5% de l’increment del 
preu del contracte, IVA exclòs. 
 
Sisè.- ADVERTIR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar la modificació 
del contracte amb la Diputació de Barcelona, en el termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des de la data de recepció de la notificació de la present resolució. 
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució a la Unió Temporal d’Empreses denominada 
“COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” 
UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, contractista de les obres, al 
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senyor Francesc-Xavier Fabré Carreras, director de les obres, de l’empresa DILME 
FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP, a la senyora Verònica Martínez Martínez, 
directora de l’execució de l’obra, al senyor Iván Martínez Iglesia, coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra, de l’empresa CUALTIS, SLU, i al 
responsable del contracte, amb indicació dels recursos procedents.” 
 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Melgares (TxT). 
 
Servei de Programació 
 

16.- 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 Canet de Mar, per a 
finançar l’actuació local “Rehabilitació teatre Odèon”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018058).- 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 Canet de Mar va presentar en data 21 octubre de 2019 una 
sol·licitud per tal de finançar la inversió “Rehabilitació teatre Odèon”, 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. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Canet de Mar  
Actuació:  Rehabilitació teatre Odèon 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 78/2019 
* 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.  
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 150.000,00 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.” 
 
17.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 92.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a finançar 
l’actuació local “Ampliació Plaça 1 Comte de Fígols”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018120).- 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 Cercs va presentar en data 23 octubre de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Ampliació Plaça 1 Comte de Fígols”, 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. 
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3. Els punts 17 i 18 de les Normes Comptables d’adaptació a la ICAL de l’any 2013 
per la Corporació i el seu sector Públic aprovades per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 18/12/2014, determinen la comptabilització dels 
interessos implícits generats en les operacions de préstec concedides per la Caixa 
de Crèdit. 

 

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

 

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

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

 

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

 
6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Cercs  
Actuació:  Ampliació Plaça 1 Comte de Fígols 
Import crèdit:  92.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  1.115,48 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 80/2019 

* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de noranta-dos mil euros (92.000,00€) 
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.” 
 
18.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a 
finançar l’actuació local “Ampliació edifici docent: cuina escola Pompeu Fabra”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/18475).- 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 Manlleu va presentar en data 29 octubre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Ampliació edi. docent: cuina escola Pompeu Fabra”, 
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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 
6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Ampliació edi. docent: cuina escola Pompeu 

Fabra 
Import crèdit:  150.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -1.818,72EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 84/2019 

* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent cinquanta mil euros 
(150.000,00€) 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.” 
 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a finançar 
l’actuació local “Rehabilitació planta 2a. de Can Puget”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018473).- 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 Manlleu va presentar en data 29 octubre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Rehabilitació planta 2a. de Can Puget”, 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 
6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Manlleu  
Actuació:  Rehabilitació planta 2a. de Can Puget 
Import crèdit:  25.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -303,12EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 83/2019 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de vint-i-cinc mil euros (25.000,00€) 
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.” 
 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Montmeló, per a 
finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0017626).- 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 15 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Montmeló  
Actuació:  Inversions 2019 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 77/2019 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 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.”  
 
21.- 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 Montornès del Vallès, 
per a finançar l’actuació local “Proj. esceno-tècnic del teatre municipal”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017613).- 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 Montornès del Vallès va presentar en data 15 octubre de 2019 una 

sol·licitud per tal de finançar la inversió “Proj. esceno-tècnic del teatre municipal”, 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Montornès del Vallès  
Actuació:  Proj. esceno-tècnic del teatre municipal 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 76/2019 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 175.000,00 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.” 
 
22.- 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 Torelló, per a finançar 
l’actuació local “Restitució rampa d'accés al pont de la Coromina”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018071).- 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 Torelló va presentar en data 23 octubre de 2019 una sol·licitud per 

tal de finançar la inversió “Restitució rampa d'accés al pont de la Coromina”, 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 la l’aprovació de la 
modificació de les condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit per als 
ajuntaments amb una població inferior a 1000 habitants (BOPB de 2.04.2015). 

 
2. L’apartat primer de la Resolució de 04.7.2017, de la Secretaria General del Tresor i 

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

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Torelló  
Actuació:  Restitució rampa d'accés al pont de la 

Coromina 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 79/2019 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00€) 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.” 
 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 
d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Vacarisses, per a 
finançar l’actuació local “Ampliació aparcament municipal”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018348).- 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 Vacarisses va presentar en data 28 octubre de 2019 una sol·licitud 

per tal de finançar la inversió “Ampliació aparcament municipal”, 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. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

 
4. L’article 10 del Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, sobre 

el reintegrament dels crèdits, estableix que: 
 

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

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

 

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

 

6. D’acord amb l'apartat 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:  Ajuntament de Vacarisses  
Actuació:  Ampliació aparcament municipal 
Import crèdit:  175.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* -0,24 % 
Interessos implícits estimats  -2.121,84 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 81/2019 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros 
(175.000,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 

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

24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 
renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament de Sant Pere de 
Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Reforma local per a Centre 
d’Assistència Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0018846).- 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 Sant Pere de Vilamajor va presentar en data 15 novembre de 2018 
una sol·licitud per tal de finançar la inversió “Reforma local per a Centre 
d’Assistència”, 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:  Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
Actuació:  Reforma local per a Centre d’Assistència 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  2.094,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 100/2018 
 
* 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 seixanta mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/14301/94200/82120. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

4. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i la Diputació de Barcelona van signar el 
conveni el 17 de gener de 2019. 

 
5. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor va presentar en data 22 d’octubre de 2019 

una comunicació per tal de sol·licitar la renúncia del finançament del préstec de la 
Caixa de Crèdit 100/2018 de la inversió “Reforma local per a Centre d’Assistència” 
amb registre d’entrada E/011763-2019. 

 
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, per delegació de la Presidència, 
que adopti els següents. 
 

ACORDS 
 
Primer. ACCEPTAR la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit que 
tot seguit es detalla:  

 
Ens local:  Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
Actuació:  Reforma local per a Centre d’Assistència 
Import crèdit:  60.000,00 EUR 
Interès:  0 % 
Tipus d’interès implícit* 0,72 % 
Interessos implícits estimats  2.094,68 EUR 
Anualitats:  10 
Referència: 100/2018 
 
* 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.  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. ANUL·LAR l’operació AD número 1803004816 d’import seixanta mil euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/14301/94200/82120. 
 
Tercer. TANCAR l’expedient 2018/0018846.” 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència concedir una 
subvenció per import de 19.971,07 €, a l'Ajuntament de Cabrera de Mar, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016120).- 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 Cabrera de Mar presentà en data 20/09/2019 una sol·licitud d'un 

préstec de 651.823,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 Cabrera de Mar. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 651.823,00 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 0,55%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 651.823,00 
euros amb una subvenció d’import de 19.971,07 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. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 19.971,07 euros a 
l'Ajuntament de Cabrera de Mar per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20/09/2019, 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 Cabrera de Mar, 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.” 

 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 7.406,69 €, a l'Ajuntament de Manlleu, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016521).- 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 
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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 Manlleu presentà en data 30/09/2019 una sol·licitud d'un préstec 

de 241.742,15 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 Manlleu. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 241.742,15 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 0,55%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 241.742,15 
euros amb una subvenció d’import de 7.406,69 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es 

va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB 
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 
(data d’entrada en vigor). 
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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. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 7.406,69 euros a 
l'Ajuntament de Manlleu per finançar el tipus d’interès del 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 30/09/2019, 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 Manlleu, 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.” 
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27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 6.893,73 €, a l'Ajuntament de Navarcles, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016290).- 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 Navarcles presentà en data 25/09/2019 una sol·licitud d'un préstec 
de 225.000,00 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 Navarcles. 
 
4. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 225.000,00 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 0,55%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 225.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 6.893,73 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.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 6.893,73 euros a 
l'Ajuntament de Navarcles per finançar el tipus d’interès del 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 25/09/2019, 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 Navarcles, 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.” 
 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció per import de 7.812,89 €, a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016103).- 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 la Torre de Claramunt presentà en data 20/09/2019 una sol·licitud 

d'un préstec de 255.000,00 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 la Torre de 
Claramunt. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 255.000,00 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 0,55%; del qual Diputació de Barcelona subvenciona 255.000,00 
euros amb una subvenció d’import de 7.812,89 euros, d’acord amb els terminis 
concedits per l’entitat bancària i amb l’import de préstec subvencionable. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es 

va aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB 
el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 
(data d’entrada en vigor). 

 
3. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
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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.- APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 7.812,89 euros a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
20/09/2019, 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 la Torre de Claramunt, 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.” 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Protocol General per l’adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la 
Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, així com el model 
de sol·licitud d’adhesió (exp. núm. 2019/17085).- 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: 
 
“ 
1. Antecedents: 
 
La creació i el desenvolupament d’un marc estable, una xarxa transversal en la que 
participin les persones responsables de les àrees de recursos humans dels 
ajuntaments de la província de Barcelona, té l’origen al Pla de Mandat 1999-2003 de la 
Diputació de Barcelona, que apostava decididament pel treball en xarxa com a espai 
de col·laboració entre els municipis de la província per sumar esforços, intercanviar 
experiències i optimitzar recursos. 
 
La xarxa de municipis de la demarcació de Barcelona potencia les noves formes de 
cooperació, que, sumades als instruments clàssics d’assistència tècnica, econòmica i 
financera, tenen com a objectiu concertar les polítiques públiques locals entre els 
integrants de la xarxa. Aquestes xarxes concertades han de permetre aplicar criteris 
d’eficàcia i eficiència a l’hora d’executar aquestes polítiques per mitjà d’accions 
coordinades, cooperatives i flexibles. 
 
En aquest sentit, la Comunitat de Recursos Humans (CORH en endavant), 
considerada globalment, és un espai que es desenvolupa en una doble vessant: 
presencial i virtual. Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i gestionar el 
coneixement entre els/les professionals dedicats al món de la gestió de recursos 
humans a l’administració pública.  
 
En concret, l’espai presencial de la CORH és el que es denomina xarxaCORH, i 
constitueix una xarxa de relació de responsables de recursos humans que promou el 
sentiment de pertinença i la confiança dels seus membres per compartir informació 
real, fidedigna i útil per a la gestió diària.  
 
A l’espai virtual (pàgina web) tenen accés totes aquelles persones professionals 
dedicades a la gestió de recursos humans de qualsevol entitat pública. L’espai 
presencial o xarxaCORH, en canvi, té un abast més restringit: està format per tots 
aquells ajuntaments de municipis de més de 12.000 habitants de la província de 
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Barcelona que tenen identificada una persona referent en matèria de gestió i 
administració de recursos humans.  
 
A l’any 2014, la Diputació, vist l’èxit de participació dels municipis i conscient del gran 
suport que suposava per als ajuntaments de la província l’esmentat espai d’intercanvi 
d’informació per a les seves gestions en la matèria, va considerar la necessitat que la 
xarxaCORH estigués dotada d’un instrument de compromís entre la Diputació i els 
ajuntaments que formen part de dit espai presencial, on s’establissin les previsions 
jurídiques i tècniques bàsiques que regien la prestació per la Diputació d'aquesta 
funció de cooperació. 
 
Així, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 13 de 
novembre de 2014, va aprovar el Conveni-Tipus sobre l’adhesió dels ajuntaments de 
la demarcació de Barcelona a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Sobre la base del conveni-tipus aprovat, en l’actualitat, han formalitzat conveni un total 
de 70 ajuntaments de municipis de més de 12.000 habitants de la província de 
Barcelona que són socis de la xarxaCORH, amb una vigència inicial de 4 anys, a 
comptar des de la seva signatura, prorrogables de forma tàcita, per anys naturals. 
 
Vist que aquesta línia de treball continua en funcionament amb un volum de 
participació creixent i que des del 2014 s’han succeït una sèrie d’actualitzacions 
normatives que afecten plenament als esmentats convenis, la Diputació considera 
necessari iniciar el procediment per a l’actualització de les bases de funcionament de 
la xarxaCORH i del seu instrument de compromís. 
 
2. Justificació de l’actualització de la xarxaCORH: 
 
a) Normativa règim jurídic: 
 
En primer lloc, cal referir-se a la normativa reguladora dels Convenis 
interadministratius.  L’aprovació, a l’any 2015 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant LRJSP), amb la seva entrada en vigor 
diferida a l’octubre del 2016, va representar un nou règim jurídic dels convenis 
administratius, tot regulant la seva definició i tipus, els requisits de validesa i eficàcia, 
el seu contingut mínim, tràmits preceptius per a la subscripció i els seus efectes, 
durada i extinció. 
 
Tota aquesta regulació configura un règim complet de la configuració de convenis 
entre administracions o entre administracions i particulars, de forma que obliga a les 
administracions a adaptar els convenis preexistents a aquesta nova regulació, 
mitjançant la Disposició addicional 8a. LRJSP on s’estableix un termini de 3 anys, a 
comptar des de l’entrada en vigor de la Llei. Per tant, el termini finalitza el 2 d’octubre 
de 2019. 
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No obstant això, aquesta mateixa Disposició addicional conté una excepció per la que 
es preveu un supòsit d’adaptació automàtica, que no requereix adaptació del conveni, 
ja que opera directament per Llei i és la previsió per al termini de vigència dels 
convenis, de manera que si a l’entrada en vigor de la Llei, un conveni tenia una 
vigència indefinida, per aplicació de l’article 49.h) de la LRJSP, cal entendre que el 
termini és de 4 anys des de la data d’entrada en vigor. Així, els convenis de vigència 
indefinida estan sotmesos a un termini que expira, en tot cas, el 2 d’octubre de 2020. 
 
Així mateix, a partir de l’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions 
públiques locals tenen l’obligació de donar publicitat dels convenis de col·laboració i 
dels encàrrecs de gestió, la qual es realitza a través de les corresponents inscripcions 
en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, integrat en 
el Portat de transparència. 
 
D’acord amb tot aquest nou règim jurídic i temporal dels convenis, la Diputació s’ha 
plantejat la naturalesa dels instruments de col·laboració vigents que, sota la normativa 
anterior, tenien un règim jurídic més flexible.  
 
En aquest sentit, per la seva naturalesa jurídica, s’ha considerat adequat modificar 
l’instrument d’establiment del marc general i els principis que regiran la xarxaCORH, 
mitjançant un protocol d’adhesió que reguli les relacions entre la Diputació i els socis 
d’aquest espai presencial que s’hi adhereixin, que substituirà a l’anterior conveni-tipus. 
Les condicions d’aquest protocol general es mantindran vigents per mentre la 
Diputació no disposi altrament.  
 
b) Normativa protecció de dades personals: 
 
En segon lloc, amb una menor rellevància, cal tenir en compte la nova normativa de 
protecció de dades de caràcter personal.  
 
En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que 
respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016). 

 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d'un reglament 
europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició 
a l’ordenament espanyol, a l’esmentada LOPD.  
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 
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Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància 
en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de 
les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de 
caràcter personal i deroga l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les relacions entre els socis de la XarxaCORH i la Diputació de Barcelona, s’han 
hagut d’ajustar també a aquesta normativa europea.  
 
3. Contingut bàsic del protocol general d’adhesió a la xarxaCORH i període 
transitori per als socis ja adherits: 
 
En conseqüència, mitjançant aquest Protocol s’estableix el marc general i els principis 
que regiran la xarxaCORH, i serà l’instrument de referència per tal de regular les 
relacions entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que s’hi adhereixin de 
forma voluntària.  
 
Podran adherir-se a la xarxaCORH o espai presencial de la CORH aquells 
ajuntaments que compleixin els requisits següents:  
 
1. Tenir, el municipi, una població superior a 12.000 habitants. 
2. Tenir identificat una persona referent o responsable de la gestió del departament de 

recursos humans en la seva estructura organitzativa, amb perfil tècnic i amb 
dedicació exclusiva en la matèria.. 

 
Els ajuntaments que compleixin aquests requisits, durant el primer any natural de cada 
mandat, podran aprovar la corresponent sol·licitud d’adhesió, que comportarà 
l’acceptació de les condicions que es defineixen en el protocol, i trametre-la 
electrònicament a la Diputació de Barcelona qui l’haurà d’aprovar i notificar per a la 
seva eficàcia.   
 
Quant als ajuntaments que en la data d’entrada en vigor del present Protocol General 
ja ostentin la condició de soci de la xarxaCORH mitjançant la subscripció de l’anterior 
conveni formalitzat d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Junta de Govern de 
data 13 de novembre de 2014, hauran de sol·licitar l’adhesió al present Protocol 
General. Fins a l’aprovació de la seva adhesió, mantindran la seva condició de soci en 
els mateixos termes i com a màxim fins el 2 d’octubre de 2020, data en què s’entendrà 
automàticament extingit el conveni anterior, d’acord amb el que disposa la Disposició 
addicional 8a. de la LRJSP.  
 
4. Òrgan competent per a la seva aprovació: 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat sisè, epígraf I,4,b.1) del decret de presidència núm. 8836/19, de 17 de juliol, 
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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 (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 el Protocol general per a l’adhesió a la xarxaCORH o Espai 
presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, el text 
del qual es transcriu a continuació:  

   
PROTOCOL GENERAL D’ADHESIÓ A LA XARXACORH O ESPAI PRESENCIAL DE LA 

COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
  
1.- Preàmbul  
 
La creació i el desenvolupament d’un marc estable, una xarxa transversal en la que 
participin les persones responsables de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de 
la província de Barcelona, té l’origen al Pla de Mandat 1999-2003 de la Diputació de 
Barcelona, que apostava decididament pel treball en xarxa com a espai de col·laboració 
entre els municipis de la província per sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar 
recursos. 
 
La xarxa de municipis de la demarcació de Barcelona potencia les noves formes de 
cooperació, que, sumades als instruments clàssics d’assistència tècnica, econòmica i 
financera, tenen com a objectiu concertar les polítiques públiques locals entre els integrants 
de la xarxa. Aquestes xarxes concertades han de permetre aplicar criteris d’eficàcia i 
eficiència a l’hora d’executar aquestes polítiques per mitjà d’accions coordinades, 
cooperatives i flexibles. 
 
En aquest sentit, la Comunitat de Recursos Humans (CORH en endavant), considerada 
globalment, és un espai que es desenvolupa en una doble vessant: presencial i virtual. 
Ambdós espais tenen com a finalitat compartir i gestionar el coneixement entre els/les 
professionals dedicats al món de la gestió de recursos humans a l’administració pública.  
 
En concret, l’espai presencial de la CORH és el que es denomina xarxaCORH, i constitueix 
una xarxa de relació de responsables de recursos humans que promou el sentiment de 
pertinença i la confiança dels seus membres per compartir informació real, fidedigna i útil 
per a la gestió diària.  
 
A l’espai virtual (pàgina web) tenen accés tots aquells/es professionals dedicats/des a la 
gestió de recursos humans de qualsevol entitat pública. L’espai presencial o xarxaCORH, en 
canvi, té un abast més restringit: està format per tots aquells ajuntaments de municipis de 
més de 12.000 habitants de la província de Barcelona que tenen identificat un/a referent en 
matèria de gestió i administració de recursos humans.  
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2.- Objecte del Protocol 
 
Aquest protocol té per objecte formalitzar la xarxaCORH, o Espai presencial de la Comunitat 
de Recursos Humans, i establir el marc general i els principis que regiran el seu 
funcionament, i serà l’instrument de referència per tal de regular les relacions entre la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments que s’hi adhereixin. 
 
3.- Justificació de la xarxaCORH 
 
Les raons que justifiquen la plataforma de la xarxaCORH són: 
 

a) Crear aliances formals entre els/les responsables dels departaments de recursos 
humans i un espai estable per compartir informació, coneixements i experiències. 

 
b) Dissenyar eines de gestió o estàndards de recursos humans compartides i 

contrastades. 
 
c) Generar nou coneixement i fomentar la innovació a partir del contacte entre 

professionals amb unes mateixes responsabilitats.  
 
d) Treballar conjuntament per a la presa de dedicions col·lectiva i per assolir, no només 

objectius de les pròpies organitzacions, sinó objectius de xarxa, fixats de forma 
conjunta. 

 
e) Aprofitar els rendiments creixents que genera pertànyer a una xarxa relacional de 

caràcter professional, on hi ha un sentiment compartit de pertinença al col·lectiu i de 
confiança entre els seus integrants. 

 
4.- Destinataris del servei de la xarxaCORH 
 
Podran adherir-se a la xarxaCORH o espai presencial de la CORH aquells ajuntaments que 
compleixin els requisits següents:  
 

a) Tenir, el municipi, una població superior a 12.000 habitants. 
 
b) Tenir identificat un/a referent o responsable de la gestió del departament de recursos 

humans en la seva estructura organitzativa, amb perfil tècnic i amb dedicació 
exclusiva en la matèria. 

 
5.- Naturalesa de la xarxaCORH  
 
1. La xarxaCORH és l’espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans (CORH) i 

està format pels/per les responsables de departaments de recursos humans 
d’ajuntaments de més de 12.000 habitants de la demarcació de Barcelona des de la qual 
comparteixen informació, coneixements i eines de treball per al benefici mutu. 

 
2. Tindrà la condició de soci/a de la xarxaCORH el/la professional que ocupi el lloc de “Cap 

de recursos humans” (o similar) o assumeixi les responsabilitats en aquest àmbit, en cas 
que no existeixi aquest lloc de treball. El soci/a ha de tenir perfil tècnic i dedicació 
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exclusiva en la matèria. Excepcionalment, i prèvia valoració per part de l’equip de la 
CORH, podran tenir la condició de socis/es un màxim de dues persones per ajuntament, 
sempre i quan ambdues ocupin llocs de treball de comandament en l’àmbit dels recursos 
humans.  

 
3. Constitueix una xarxa de relació de responsables de personal que promou el sentiment 

de pertinença i confiança dels seus membres per compartir informació real, fidedigna i 
útil amb vista a la gestió diària de personal. 

 
6.- Funcionament de la xarxaCORH  
 
1. L’activitat de la xarxaCORH es desenvolupa en l’anomenat espai presencial. 
 
2. Les sessions de treball dels responsables de personal (socis/es de la xarxaCORH) són 

trimestrals i estan conduïdes, a partir d’un ordre del dia, pels/per les professionals del 
departament de la CORH, adscrit a la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
de la Diputació de Barcelona. A aquestes s’afegeix una sessió plenària anual, amb 
continguts extraordinaris respecte les anteriors. 

 
3. Els projectes consolidats que es duen a terme en el marc de la xarxaCORH són els 

següents:  
 

- Estudi de ràtios del cos de policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH. 
 
- Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la 

xarxaCORH. 
 
- Anàlisi de les condicions de treball dels ajuntaments de la xarxaCORH. 
 
- Confecció dels procediments de gestió de recursos humans mitjançant els 

ajuntaments de la xarxaCORH. 
 

- Elaboració en xarxa d’una Guia de llocs de treball, amb fitxes descriptives dels 
principals llocs de treball tipus dels ajuntaments. 

 
- Sistema d’informació de les àrees de recursos humans dels ajuntaments de la 

xarxaCORH. 
 
A banda d’aquests projectes, que es van actualitzant periòdicament, se’n treballen d’altres 
en funció de les necessitats detectades o de les demandes fetes pels/per les mateixos/es 
socis/es de la xarxaCORH. 
 
7.- Compromisos del departament de la Comunitat de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona  
 
Les persones integrants del departament de la CORH assumeixen el paper de 
dinamitzadores i impulsores dels projectes que es desenvolupen en les sessions 
presencials, posicionant-se tècnicament i aportant valor afegit als continguts que en aquest 
marc es generen. En aquest sentit, assumeixen una doble funció segons si es tracta de la 
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gestió del web de la CORH o de les sessions presencials. En el marc de la xarxaCORH  o 
espai presencial, es comprometen a: 
 
1. Tractar amb total confidencialitat les dades lliurades pels ajuntaments que formen part de 

la xarxaCORH, així com dels documents, informes i eines resultants del treball tant de 
l’espai presencial com de la pròpia gestió del departament. 
 

2. Publicar anualment el calendari de les sessions presencials per tal que tots els referents 
de la xarxaCORH puguin adaptar la seva agenda amb la màxima antelació. 

 
3. Convocar anualment una sessió plenària amb presència de tots/es els socis/es de la 

xarxaCORH. 
 

4. Comunicar amb antelació al/a la soci/a o responsable del departament de recursos 
humans l’alta o baixa del web de la CORH de qualsevol empleat/da que forma part del 
seu ajuntament. 

 
5. Actualitzar, periòdicament, les edicions dels següents projectes: 

 
a. Estudi de ràtios del cos de la policia local dels ajuntaments de la xarxaCORH 
 
b. Anàlisi dels acords de condicions de treball i convenis col·lectius dels ajuntaments de 

la xarxaCORH  
 
c. Anàlisi dels indicadors de gestió de recursos humans dels ajuntaments de la 

xarxaCORH. 
 

6. Descriure procediments de gestió de recursos humans i presentar-los i consensuar-los 
amb els referents de la xarxaCORH per a la seva edició en el web de la Comunitat de 
Recursos Humans.  

 
7. Incorporar nous llocs de treball i mantenir actualitzada la Guia de llocs de treball de la 

CORH. 
 

8. Mantenir actualitzat el sistema d’informació de recursos humans amb informació de 
gestió dels ajuntaments de la xarxaCORH, i accessible des de l’apartat restringit de 
l’espai virtual. 

 
9. Garantir l’accés de tots els socis/es de la xarxaCORH a l’apartat restringit del web on 

estan disponibles tots els estudis, informes, eines i recursos que es treballen en l’espai 
presencial. 

 
10. Facilitar l’accés de tots els socis/es de la xarxaCORH al sistema de comunicació 

restringit específic per a ells/es.  
 

11. Lliurar un certificat d’assistència a les sessions de treball especificant les hores lectives 
que serà expedit per la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la 
Diputació de Barcelona. 
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12. Donar suport als socis/es, sempre que sigui necessari, en la recollida i tractament de 
les dades sol·licitades per a l’elaboració dels diferents projectes. 

 
8.- Compromisos dels ajuntaments que formen part de la xarxaCORH  
 
1. El soci/a de la xarxaCORH assistirà a les sessions presencials que es realitzen 

trimestralment. En termes generals, es convoquen dues sessions de treball cada 
trimestre, amb el mateix contingut, de manera que si no pot assistir a la sessió 
proposada, té l’opció d’assistir a l’altra sessió. Si, de forma excepcional, no pogués 
garantir la seva assistència, haurà de justificar la seva absència amb antelació, no 
podent delegar la seva assistència en una altra persona que no tingui la condició de 
soci/a de la xarxaCORH. Tampoc pot assistir a les sessions acompanyat/da d’una altra 
persona que no tingui la condició de soci/a de la xarxaCORH. 
 

2. Les claus d’accés al web de la CORH del/de la referent de la xarxaCORH són personals i 
intransferibles, quedant sota la seva responsabilitat l’ús que es pugui derivar d’aquestes. 

  
3. El/La soci/a de la xarxaCORH supervisarà i vetllarà pel manteniment i l’actualització de 

les dades del personal de la seva entitat que forma part de la CORH. 
 

4. El/La soci/a de la xarxaCORH s’encarregarà d’autoritzar o denegar l’accés al web de la 
CORH del personal de la seva entitat que així ho sol·liciti, prèvia conformitat del 
departament de la CORH.  

 
5. El/La soci/a de la xarxaCORH haurà de lliurar, en el termini que s’estableixi, les dades 

dels projectes esmentats en el punt 3 de la clàusula quarta que es treballin en l’espai 
presencial. Els ajuntaments que no lliurin aquestes dades, no podran participar en 
l’edició d’aquell estudi i per tant no rebran cap exemplar. 

 
6. L’Ajuntament que forma part de la xarxaCORH serà responsable de l’ús que aquest 

pugui fer dels informes i estudis realitzats en l’espai presencial de la CORH. 
 

7. El/La soci/a de la xarxaCORH tractarà amb total confidencialitat les dades treballades en 
l’espai presencial i tota aquella informació tractada en el sistema de comunicació 
restringit per als socis/es de la xarxaCORH 

 
8. El/La soci/a de la xarxaCORH complimentarà la informació relativa a la seva experiència 

acadèmica i professional en el web per tal de què la seva alta com a soci/a de la 
xarxaCORH esdevingui efectiva. 

 
9.- Procediment d’adhesió i pèrdua de condició de soci/a  
 
9.1. Al llarg del primer any natural de cada mandat, els ajuntaments que vulguin formar part 
de la xarxaCORH i compleixin amb els requisits de la clàusula quarta, hauran d’aprovar, per 
part de l’òrgan competent que correspongui, la sol·licitud d’adhesió, en els termes establerts 
en el model que s’aprova juntament amb aquest Protocol, i trametre-la electrònicament a 
través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona  
 
https://seuelectronica.diba/cat/sol·licitud-general.asp  
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La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions definides en el present 
Protocol així com el compromís d’assumir les obligacions derivades de la seva condició de 
socis.  
 
9.2.  La Diputació de Barcelona, en cas de que l’ajuntament sol·licitant compleixi  les 
condicions per ser soci de la xarxaCORH, aprovarà la corresponent adhesió, mitjançant 
resolució de l’òrgan competent.  
 
9.3. Per tal de garantir l’estabilitat de l’espai presencial, necessària en ser una plataforma de 
professionals que comparteix coneixement i els uneix un sentiment de confiança i pertinença 
a la mateixa, no es tornarà a obrir el període de sol·licituds d’adhesions fins al primer any 
natural del següent mandat. 
 
9.4. La condició de soci es perdrà:  
 

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

 
- per haver cessat les condicions exigibles per ser soci de la xarxaCORH o per 

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

 
10.- Modificació del Protocol 
 
La Diputació de Barcelona podrà modificar el present Protocol i/o actualitzar-lo per adaptar-
lo a les necessitats del moment. Les modificacions seran comunicades a tots els socis i 
publicades al BOPB i seu electrònica de la Diputació.  
 
No s’entendran modificacions del règim previst en el present protocol les actuacions 
materials que, diferents de les previstes, hagi de dur a terme la Diputació de Barcelona o 
l’ajuntament adherit en compliment de la normativa aplicable.  
 
11.- Protecció de dades de caràcter personal  
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen a 
complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades 
(RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de 
garanties digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de 
l’objecte del present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de 
les seves dades per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i 
executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del 
RGPD. 
 
Atès que es donarà difusió entre la resta de socis de la xarxaCORH de les dades personals 
identificatives i currículum professional facilitades pels mateixos, tots ells hauran de garantir 
l’acompliment dels principis i obligacions normatives, el manteniment de les mesures de 
seguretat, i l’acompliment de l’exercici del seus drets. 
 
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
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12.- Vigència i causes d’extinció de la xarxaCORH  
 
El present Protocol entrarà en vigor un cop publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
La xarxaCORH tindrà una durada indefinida, determinada pels compliments de les finalitats 
recollides en aquest Protocol i podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les 
causes següents:  
 
• per acord de la Diputació de Barcelona  
• per impossibilitat legal o material de realitzar els seus objectius  
• per qualsevol altra circumstància legal  
 
L’acord d’extinció de la xarxaCORH s’haurà de notificar a tots els seus socis i publicar al 
BOPB.  
 
13.- Règim jurídic i jurisdicció competent 
 
En tot allò no previst en el present Protocol, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i la resta de l’ordenament de règim local aplicable, especialment la llei 
39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
i la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  
 
Aquest Protocol té naturalesa administrativa. Els socis es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. En cas 
que no s’arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el 
compliment d’aquest Protocol seran resoltes per l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu de la ciutat de Barcelona”. 

 
Segon. APROVAR l’Annex corresponent al model de sol·licitud d’adhesió a la 
xarxaCORH. 
 
Tercer. ESTABLIR que els ajuntaments que a partir de l’entrada en vigor d’aquest 
Protocol General ja estiguin adherits a la xarxaCORH mitjançant la formalització de 
l’anterior  conveni subscrit de conformitat amb el Conveni-tipus aprovat per la Junta de 
Govern de data 13 de novembre de 2014, hauran de sol·licitar l’adhesió al present 
Protocol General. Fins a l’aprovació de la seva adhesió, mantindran la seva condició 
de soci en els mateixos termes i com a màxim fins el 2 d’octubre de 2020, data en què 
s’entendrà automàticament extingit el conveni anterior, d’acord amb el que disposa la 
Disposició addicional 8a. de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic.  
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona l’anunci d’aprovació dels acords anteriors.  
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ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL GENERAL PER 
L’ADHESIÓ A LA XARXACORH O ESPAI PRESENCIAL DE LA COMUNITAT DE 

RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXACORH O ESPAI PRESENCIAL DE 
LA COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
En...........................(nom i cognoms)..............................., com a alcalde/alcaldessa o 
secretari/secretària de l’Ajuntament......................(nom ajuntament)......................., us 
comunico que: 
 
(Nom de l’òrgan competent)...............................................ha aprovat en data.......................la 
sol·licitud d’adhesió a la xarxaCORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona que implica l’acceptació del contingut del Protocol 
General per l’adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la Comunitat de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona publica al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona....(data)..............., amb tots els drets i compromisos que se’n deriven. 
 
S’adjunta el certificat del/de la secretari/secretària on es reprodueix l’acord de l’òrgan 
competent de l’ens. 
 
I per a què així consti, .............................................., com a alcalde/alcaldessa o 
secretari/secretària signo” 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 
17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, 
la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana” (exp. núm. 2017/9056).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 30 de 

novembre de 2017, es va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, relatiu a les obres del 
projecte constructiu de “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la 
carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i 
Riells, l’Ametlla del Vallés, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana”, per un import 
total d’execució d’1.202.099,96 €, amb cofinançament entre l’Ajuntament de Bigues 
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i Riells i la Diputació, sent l’import d’1.143.705,58 € corresponen al cost assumit per 
la Diputació i la resta 58.394,38 € corresponen al cost assumit per l’Ajuntament. 
L’esmentat acord es va aprovar acompanyat del document comptable RC núm. 
1701000894. 

 
2. En data 11 de desembre de 2017 el conveni es va formalitzar per part dels  

representants legals de l’Ajuntament de Bigues i Riells i de la Diputació de 
Barcelona, l’esmentat conveni es va registrar amb núm. de registre 994/17, iniciant 
així en aquesta data el termini de vigència.   

 
3. El 10 de maig de 2018 per decret núm. 4282/18 del vicepresident 1r i president 

delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, es va 
adjudicar les obres del projecte constructiu de “Mesures contra la sinistralitat a 
l’itinerari d’alt risc d’accidents a la carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM 
Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia 
de Ronçana”, per un import de 829.445,51€ IVA inclòs, resultant una baixa 
d’adjudicació de 314.260,07 €.     

 
4. El pacte tercer del conveni signat amb l’Ajuntament de Bigues i Riells establia que 

en cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte d’obres, el seu 
import estarà destinat a minvar l’aprovació prevista de l’Ajuntament. No obstant 
això, en ser l’import corresponent a la baixa d’adjudicació de les obres superior a 
l’aportació prevista per part de l’Ajuntament, no s’ha emès cap liquidació a 
l’Ajuntament.  

 
5. De conformitat amb la informació pressupostària de les certificacions pagades i als 

efectes de la liquidació del present conveni, es van efectuar durant l’any 2018 les 
operacions comptables de pagament per un import total de 220.653,72 € (IVA 
inclòs), d’acord amb el següent desglossament:  

 

 Op. Comptable 1804036545 de data 29/08/2018 per import de 21.616,60€ 

 Op. Comptable 1804038769 de data 21/09/2018 per import de 49.655,82€ 

 Op. Comptable 1804043310 de data 22/10/2018 per import de 31.413,72€ 

 Op. Comptable 1804047819 de data 15/11/2018 per import de 15.748,40€ 

 Op. Comptable 1804053664 de data 13/12/2018 per import de 102.219,18€ 
 

6. Així mateix, en l’anualitat corresponent a l’exercici 2019 s’han efectuat els següents 
pagaments per un import total de 546.907,41 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament:  

 

 Op. Comptable 1904003532 de data 20/02/2019 per import de 244.038,85€ 

 Op. Comptable 1904003541 de data 20/02/2019 per import de 197.694,16€ 

 Op. Comptable 1904008791 de data 20/03/2019 per import de 87.018,98€ 

 Op. Comptable 1904018686 de data 03/05/2019 per import de 18.155,42€ 
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7. Per tant, tenint en compte que el cost final de l’obra ha estat de 767.561,13 €, es 
procedent aprovar la liquidació d’aquest conveni, resultant una economia a favor de 
l’Administració per un import de 61.884,38 €.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. De conformitat amb l’apartat sisè de la part resolutiva, punt II a) 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 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 la liquidació del conveni de col·laboració amb núm. de registre 
994/17, subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari 
d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, 
Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana”, donant per 
complert l’objecte del conveni, resultant una economia a favor de l’Administració per 
import de 61.884,38 €.  
 
Segon.- AJUSTAR comptablement l’operació RC núm. 1701000894 de l’aplicació 
pressupostària G/50100/45300/61105, en el sentit de reduir el saldo sobrant per import 
de 61.884,38 €, que passarà a economia a favor de l’Administració.  
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats per al seu coneixement i 
efectes.”  
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ampliació dels terminis d’execució fins el 15 d’abril de 2019 i de justificació fins 
el 15 de novembre de 2019, de l’ajut atorgat en favor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 17/X/247177, “Traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre 
el PK 0+000 i el PK 0+520”, formalitzat en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar el reconeixement de crèdit 
per un import d’1.230.493,25 € i l’autorització i disposició de la despesa (exp. 
núm. 2017/11618).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
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“Fets 
 
1. Per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10295/16, de data 

24 d’octubre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

NIF P0824500C 

Preacord  
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i 
execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 
entre el PK 0+000 i el PK 0+520 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

2.501.640,00 

Periodificació (EUR) 2016 2.501.640,00 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Tipus de preacord Complement sectorial 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona núm. 677/17, de data 

30 de novembre de 2017, es va aprovar la minuta d’un conveni de col·laboració a 
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, als efectes de l’aprovació de la formalització del preacord esmentat en 
l’apartat anterior i, en conseqüència atorgar un ajut econòmic, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 
3. El referit conveni es va formalitzar administrativament en data 16 de febrer de 2018, 

amb l’objecte d’implementar per part de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet els compromisos en ordre al traspàs del tram de la 
carretera BV-5152, des del PK 0+000 al PK 0+520, d’establir les condicions per a 
l’execució de les obres i determinar el règim de finançament de l’actuació d’acord 
amb els àmbits de titularitat de l’espai públic. El termini màxim d’execució arribava 
fins el 30 de novembre de 2018, mentre que el de justificació arribava fins el 15 de 
desembre de 2018. 

 
4. En data 29 de novembre de 2018 l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  

sol·licita aquesta Diputació l’ampliació dels terminis d’execució i justificació de 
l’actuació, manifestant que no s’han pogut complir els terminis establerts donada 
l’envergadura del projecte en la seva globalitat i la complexitat de les obres. 

 
5. En data 15 de gener de 2019 l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, 

adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, emet informe 
favorable, que s’incorpora a l’expedient, en relació amb la sol·licitud d’ampliació de 
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terminis, presentada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el text del 
qual és el següent: 
 
[...] 
Vista la sol·licitud presentada i la informació facilitada per l’ens sobre l’estat d’execució de 
l’actuació, i d’acord amb les circumstàncies objectives que la fonamenten, degudament 
acreditades per l’ens, S’INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud, en els termes següents: 
 
a. Ampliació de terminis fins al 15 d’abril de 2019, d’acord amb el calendari d’execució 

indicat per l’ens, i atenent el principi de proporcionalitat.  
b. Justificació de l’ampliació proposada: Segons l’informe de l’ajuntament, l’ajut es preveu 

executar i justificar a data màxima 30/11//2019.” 
                                                                                                                         [...] 

6. L’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions públiques, permet a les Administracions concedir una 
ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les 
circumstàncies ho consellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 

  
7. En aquest sentit, es considera que 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.  

 
8. 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.  
 
9. 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.    

 
10. D’altra banda, el saldo a 31 de desembre de 2018, de l’actuació pendent de 

justificació ascendia a un milió dos-cents trenta mil quatre-cents noranta-tres 
euros amb vint-i-cinc cèntims  (1.230.493,25 EUR), que no es va incorporar al 
pressupost de l’exercici 2019 atès que es tracta d’una actuació finançada amb 
inversions financerament sostenibles i el termini de justificació  finalitzava el 15 de 
desembre de 2018.  

 
11. En base a l’anterior, mitjançant la modificació de crèdit núm. 3/2019 del 

pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, que va ser efectiva el 
2 d’abril de 2019, es va habilitar consignació pressupostària adequada i suficient i 
es va crear l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76262. Procedeix per tant 
reconèixer el crèdit per un import total de 1.230.493,25 euros, així com autoritzar i 
disposar aquesta despesa, amb càrrec al vigent pressupost de la Diputació de 
Barcelona.      
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Fonaments de dret 
 
1. La ampliació de terminis que s’aprovi no pot excedir de la meitat del termini inicial 

previst, en els termes de l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
2. L’apartat h) 1r i 2n de l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic 

del sector públic disposa que els convenis han de tenir una durada determinada, 
que no pot ser superior a quatre anys, llevat que nominativament es prevegi un 
termini superior i que abans de la finalització del termini previst els signants del 
conveni poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals o la seva extinció.  

 
3. Vist l’apartat sisè de la part resolutiva, punt I.5.e), 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, entre d’altres la competència 
objecte del present Dictamen, i fixació de les sessions ordinàries d’aquest, publicat 
al BOPB de 23 de juliol de 2019. 

 
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.- APROVAR l’ampliació de terminis d’execució i de justificació fins al 15 d’abril 
de 2019 i el 30 de novembre de 2019 respectivament, de l’ajut en favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que s’indica en aquest acord, aprovat per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 677/17, de 30 de novembre de 
2017, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

NIF P0824500C 

Actuació  
Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera BV-5152 i 
execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 
entre el PK 0+000 i el PK 0+520 

Import concedit (EUR) 2.501.640,00 

Expedient SIG 2017/11618 

Centre gestor 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 Santa Coloma de Gramenet 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 677/17, de 30 de 
novembre de 2017, d’acord amb el text d’addenda que es transcriu a continuació:  
 

Addenda al conveni per l’actuació 17/X/247177 “Traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera bv-5152 entre el pk 
0+000 i el pk 0+520”. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta de la Diputació de 
Barcelona, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, i facultada 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 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   núm. 
9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat al BOPB de 18 de setembre de 2019, 
assistida pel secretari delegat, 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, publicat al BOPB de 17 de juliol de 2018. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET representat per l’Il·lma. Alcaldessa 
Sra. Núria Parlón Gil, assistida pel secretari de l’ens, Sr. Francisco J. Ezquiaga Terrazas. 
 
Les parts, en qualitat en què intervenen, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal per 
obligar-se i efectuar els presents atorgaments, 
 

MANIFESTEN QUE 
 

1. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació núm. 677/17, de 30 de novembre de 
2017, es va aprovar l’ajut 17/X/247177 “Traspàs de titularitat d’un tram de la carretera 
BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre el pk 0+000 i el 
pk 0+520” de 2.501.640,00 euros, en favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. El termini màxim d’execució arribava fins el 30 de novembre de 2018, mentre 
que el de justificació arribava fins el 15 de desembre de 2018. 

 
2. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar el 29 de novembre de 2018 

sol·licitud d’ampliació dels terminis de l’esmentada actuació. El retard estava motivat en 
l’envergadura del projecte en la seva totalitat i la complexitat de les obres. 

 
3. A aquests efectes, el centre gestor responsable, mitjançant l’Oficina Tècnica de Mobilitat 

i Seguretat Viària Local, ha emès informe favorable, que s’incorpora a l’expedient, fent 
constar, entre d’altres aspectes, els següents: 

 
- Estat d’execució de l’ajut, amb indicació de les quanties justificades. 
- Constatació de les circumstàncies objectives que fonamenten la sol·licitud i que 

s’acrediten degudament per l’ens. 
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- Constatació que és possible executar i justificar l’actuació en el termini màxim del 15 
de novembre de 2019, vista la informació sobre l’estat d’execució de l’actuació 
facilitada per l’ens local a la Diputació de Barcelona. 

- Valoració favorable o desfavorable de la sol·licitud d’ampliació. 
- Termini idoni d’ampliació per tal de completar l’execució i periodificació proposada, 

vist el calendari indicat per l’ens destinatari, que en cap cas pot superar el termini de 
30 de novembre de 2019. 

 
4. L’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions públiques, permet a les Administracions concedir una ampliació dels 
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 
consellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. 

 
5. En aquest sentit, es considera que 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. 

 
6. 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. 
 
7. 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. 

 
En virtut de tot l’exposat, ambdues parts formalitzen aquesta addenda al conveni amb 
subjecció als següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar l’acord cinquè i setè del conveni, segons el següent tenor literal: 
 
“Cinquè. Execució de despeses 
 
1. La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2017 i el 15 

d’abril de 2019, d’acord amb l’estat d’execució de l’actuació informat per l’ens.  
 
2. L’ens destinatari ha d’informar a la Diputació de Barcelona abans del 30 d’octubre de 

cada any quan no pugui executar i justificar la despesa en els termes del punt anterior, 
mitjançant la presentació del document normalitzat M7-001-16. 

 
Setè. Justificació de despeses 
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. El termini de justificació finalitza el 30 de novembre de 2019, d’acord amb allò indicat per 

l’ens en presentar la sol·licitud d’ampliació de terminis. 
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3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 
normalitzat M4-001-16, acompanyada de la certificació mensual de les obres i factura del 
contractista, amb el corresponent desglossament de l’import atribuïble a l’àmbit de la 
Diputació de Barcelona. 

 
A més, amb la darrera justificació presentada s’hi incorporarà:  
 
Memòria econòmica especifica signada per l’alcaldessa que contingui la projecció dels 
efectes pressupostaris i econòmics d’ingrés i de despesa que es derivin de la inversió 
durant la seva vida útil, valorant les despeses de manteniment, els possibles ingressos o 
la reducció de despeses que generi. Aquesta memòria haurà de comptar amb la 
conformitat de l’Interventor. 

 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, no 

poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot cas, 
a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per 

altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de l’activitat 
subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputació reduirà l’ajut i, si escau, sol·licitarà 
el reintegrament de l’import  que correspongui.  

 
En prova de conformitat, totes dues parts signen per duplicat aquesta addenda al conveni, 
en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 

Segon.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per un import total de 
1.230.493,25 euros, a favor de l’ens indicat a l’apartat primer de la part resolutiva del 
present dictamen, en base als arguments adduïts en la part expositiva. 
 
Tercer.- AUTORITZAR i disposar una despesa d’un milió dos-cents-trenta mil quatre-
cents noranta-tres euros amb vint-i cinc cèntims (1.230.493,25 euros), que equival a 
l’import pendent de justificar de l’actuació prorrogada a l’acord primer del present 
dictamen, a càrrec de l’aplicació pressupostària G/50100/45301/76262 del vigent 
pressupost. 
 
Quart.- COMUNICAR el present acord a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Projecte modificat de Millora de revolts a la carretera BV-2005 entre els pk 3+050 
i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, amb un pressupost total de 222.796,19 €; 
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acordar l’exposició pública del mateix per termini de 15 dies hàbils, als efectes 
de presentació d’al·legacions i/o suggeriments, en el benentès que de no 
presentar-se’n, durant el termini d’exposició al públic, l’exposició inicial 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/2131).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
Per decret núm. 2195, de 16 de març de 2017, de la Presidència d’aquesta Diputació 
s’aprovà inicialment el projecte constructiu de les obres de Millora de revolts a la 
carretera BV-2005 entre els pk 3+050 i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, amb un 
pressupost de 392.939,82 EUR, IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA, d’import 
82.517,36 EUR, resulta tenir un pressupost total de 475.457,18 EUR, projecte que 
conté l’estudi de seguretat i salut, procedint-se al tràmit d’informació pública i a les  
publicacions dels anuncis als Butlletins i diari corresponents. 
 
Dins del període d’informació pública es van formular al·legacions, les quals van ser 
resoltes, aprovant-se definitivament el projecte per decret de la Presidència núm. 7676 
de 21 de juliol de 2017. 
 
Per decret núm. 11736, de 16 de novembre de 2017, del vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, s’aprovà l’expedient de contractació de les 
obres del referit projecte. 
 
Per decret núm. 5341, de 31 de maig de 2018, del mateix òrgan, es van adjudicar les 
obres de Millora de revolts a la carretera BV-2005 entre els pk 3+050 i 3+450, TM 
Torrelles de Llobregat, a l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG, SA, per un import total 
de 313.801,74 EUR, IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta. 
 
El 6 de juliol de 2018 es va formalitzar el contracte entre ambdues parts. 
 
El termini d’execució d’aquesta contractació és de sis (6) mesos, a comptar des del 18 
de juliol de 2018, data de l’acta de comprovació de replanteig, tota vegada que el 16 
de juliol de 2018 es va notificar a l’empresa el Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Per decret (D 85/189), de data 11 de gener de 2019, del mateix òrgan, es va aprovar la 
suspensió temporal i parcial de les obres de referència, a comptar des del 10 de 
desembre de 2018, ja que és necessari comprovar la solució definitiva del projecte 
respecte al canvi de contencions del pont situat al pk 3+080 de la carretera BV-2005. 
 
Posteriorment, el cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat va emetre un informe en 
data 9 de maig de 2019 (amb entrada en el Servei Jurídico-Administratiu el mateix dia) 
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on es sol·licita la modificació del projecte i el contracte de les obres esmentades, 
adjuntant-se com annex un informe de la direcció de les obres, de data 18 de març de 
2019, on es justificava la procedència de realitzar un projecte modificat. 
 
La proposta de modificació del projecte constructiu no suposa la modificació dels béns 
i drets afectats. 
 
Ateses les característiques de la modificació proposada, es va preveure un increment 
del pressupost final de les obres de l’ordre del 35 %. 
 
Per decret (D 6142/19) del Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 15 de maig de 2019, es va aprovar l’inici del procediment per a 
la modificació del citat projecte amb caràcter d’urgència, atesa la necessitat de poder 
continuar amb l’execució de les obres iniciades. 
 
Per decret (D 8269/19) del Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de data 25 de juny de 2019, en funcions, s’aprova l’adjudicació de la 
redacció del projecte modificat de la Millora de revolts a la carretera BV-2005 entre els 
pk 3+050 i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, a l’empresa PI CONSULTORA 
ENGINYERIA CIVIL I URBANISME SLP, per un import de 18.029,00 € IVA inclòs i un 
termini d’execució de 2 mesos a comptar des de la recepció de la notificació on se li 
comunica la citada resolució. 
 
En data 21 d’octubre de 2019, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures lliura el projecte modificat per a la seva aprovació. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, s’estima adient procedir a l’aprovació inicial del citat 
projecte amb caràcter d’urgència i s’efectuï el preceptiu tràmit d’informació pública del 
mateix, durant un període de 15 dies hàbils. Durant aquest període es podran formular 
reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En cas de no haver-hi cap 
reclamació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà 
definitiva. 
 
Amb motiu de la nova distribució de competències entre els òrgans corporatius de la 
Diputació de Barcelona, l’aprovació inicial del citat projecte modificat correspon a la 
Junta de Govern, malgrat que l’aprovació inicial del mateix va ser aprovada per la 
Presidència d’aquesta Diputació, òrgan competent en aquell moment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, en relació amb l’article 136.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
aprovant el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
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En virtut del que disposa l'article 235.2.b) i c) del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l'article 
37.1.a) i b) del ROAS, es podran formular reclamacions i al·legacions, durant el 
període d’informació pública. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del Text Refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, en quant 
l’aplicació als contractes d’obres de les normes al respecte de la supervisió dels 
projectes, segons disposa l’article 235 de la referida Llei. 
 
En virtut del que disposa l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a les 
al·legacions en  període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 
37.5 del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 119 de la LCSP, i article 33 de la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació al 
procediment de tramitació d’urgència i la reducció de terminis. 
 
En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern d’acord amb l’apartat Primer, punt I d) de l’Acord 
aprovat pel Ple número 92, de data 23 de juliol de 2019, relatiu a la Delegació de 
competències del Ple a favor de la Junta de Govern i de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB) de data 
23 de juliol de 2019, quant a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan 
previstos en el pressupost, en tots els casos en que l’import del projecte sigui igual o 
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
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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 inicialment el Projecte modificat de Millora de revolts a la 
carretera BV-2005 entre els pk 3+050 i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, amb un 
pressupost de cent vuitanta-quatre mil cent vint-i-nou euros amb vuit cèntims 
(184.129,08 EUR) IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (38.667,11 EUR), resulta 
tenir un pressupost total de dos-cents  vint-i-dos mil set-cents noranta-sis euros amb 
dinou cèntims (222.796,19 EUR), IVA inclòs 
 
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de quinze dies 
hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran 
formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. 
 
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el 
tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en 
virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.” 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Torrelavit, relatiu a les obres del projecte constructiu 
d’Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 
1+100 TTMM Font-rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès (exp. núm. 2017/6771).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures 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-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius 
principals de la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat 
viària de la seva xarxa de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés 

principal al nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 
m a una gran part del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi 
gran, a excepció de la corba situada davant del cementiri del Pla del Penedès, 
amb un radi aproximat de 25 metres. Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 
vegades inferior a la resta de corbes, treu coherència al tram i en conseqüència 
dona lloc a problemes de seguretat viària. 
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3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 
carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari 
amb la C-15 fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. 
L’actuació també reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa 

local de carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de 
carretera que no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa 
local de carreteres, és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que 
es considerarà en el propi Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa 
local de carreteres. En aquests trams es proposen l’execució d’actuacions 
d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi recursos econòmics disponibles per 
a portar-les a terme en els propers anys. 

 
5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la 

Diputació de Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a 
l’esmentada Gerència de Serveis de la Diputació, va redactar el projecte 
constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de 

carretera BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la 
plataforma, millora de corbes i actuacions de drenatge, mitjançant l’execució de 
les obres de “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 
0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les 

obres previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la 
supervisió de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelavit 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. 

 
9. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de cinc 

mesos.  
 
10. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha formulat la 

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

 
11. Es valora l’import total de l’actuació en 707.328,15 EUR (IVA inclòs) amb càrrec a 

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

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

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
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 
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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 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 Torrelavit relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu d’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE CORBES DE LA CARRETERA BV-
2153 DEL PK 0+000 AL 1+100 TTMM FONT-RUBÍ, TORRELAVIT, EL PLA DEL 
PENEDÈS, 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 TORRELAVIT, RELATIU 

A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’EIXAMPLAMENT I MILLORA DE 
CORBES DE LA CARRETERA BV-2153 DEL PK 0+000 AL 1+100. TTMM FONT-RUBÍ, 

TORRELAVIT, EL PLA DEL PENEDÈS  
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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, 
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 TORRELAVIT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, Sr. 
Manuel Raventós Cuyàs, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Xavier Rodado 
Honorato.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La carretera BV-2153, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada per la 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un dels objectius principals de 
la Diputació de Barcelona consisteix en la millora de la seguretat viària de la seva xarxa 
de carreteres locals. 

 
2. Actualment, el tram de carretera BV-2153 entre l’enllaç amb la C-15 i l’accés principal al 

nucli del Pla del Penedès té una amplada reduïda, essent inferior a 5,5 m a una gran part 
del recorregut. El traçat és bastant pla i amb corbes de radi gran, a excepció de la corba 
situada davant del cementiri del Pla del Penedès, amb un radi aproximat de 25 metres. 
Aquesta corba, amb un radi de l’ordre de 10 vegades inferior a la resta de corbes, treu 
coherència al tram i en conseqüència dona lloc a problemes de seguretat viària. 

 
3. Aquest projecte té per finalitat realitzar l’eixamplament i millora de les corbes de la 

carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+185. El projecte abasta des del nus viari amb la C-
15 fins a uns 120 metres passada la intersecció amb el Pla del Penedès. La actuació 
també reordenarà els accessos i adequarà el drenatge de la carretera.  

 
4. Aquest projecte es redacta en el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de 

carreteres de la Diputació de Barcelona, on s’han identificat els trams de carretera que 
no compleixen l’amplada mínima dels camins a incorporar a la xarxa local de carreteres, 
és a dir, les carreteres que tenen una amplada inferior a la que es considerarà en el propi 
Pla Zonal com la mínima per formar part de la xarxa local de carreteres. En aquests 
trams es proposen l’execució d’actuacions d’eixamplament i millora a mesura que hi hagi 
recursos econòmics disponibles per a portar-les a terme en els propers anys. 
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5. En el marc de la redacció del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de 
Barcelona, i amb l’objecte de millorar la seguretat viària del tram, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures adscrita a l’esmentada Gerència de Serveis de 
la Diputació, va redactar el projecte constructiu de “Eixamplament i millora de corbes de 
la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”. 

 
6. L’objectiu principal de l’actuació es la millora de la seguretat viària al tram de carretera 

BV-2153 entre el PK 0+000 i el 1+185 mitjançant l’eixamplament de la plataforma, millora 
de corbes i actuacions de drenatge, mitjançant l’execució de les obres de “Eixamplament 
i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, 
Torrelavit, El Pla del Penedès”. 

 
7. La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de la construcció de les obres 

previstes en l’esmentat projecte constructiu, que s’executaran sota la supervisió de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelavit, 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. 

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ........ 
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
Naturals), i l’Ajuntament de Torrelavit, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en els 
termes municipals de Font-rubí, Torrelavit, i El Pla del Penedès, de les obres del projecte 
constructiu de l“Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 
1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del Penedès”, 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 707.328,15 €, IVA inclòs, amb càrrec a la Diputació 
de Barcelona. 
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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: 
 

- l’execució de les obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de 
la carretera BV-2153, del PK 0+000 al 1+100. TTMM Font-Rubí, Torrelavit, El Pla del 
Penedès”, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, 
amb un import total de 707.328,15 €, IVA inclòs, els quals corresponen íntegrament al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61103 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
- la Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa de tots aquells terrenys de titularitat privada afectats per les 
obres situats en sòl no urbà (finques rústiques), de conformitat amb la relació de béns 
i drets afectats continguda en el projecte constructiu. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant 

tècnics de la Diputació o amb contractes externs de serveis. 
 
Un cop executades les obres, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la 
conservació i manteniment de la calçada, del drenatge de la carretera i de la seva 
senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Torrelavit  
 
Un cop executades les obres l’Ajuntament de Torrelavit assumirà la titularitat de tots aquells 
elements construïts i sobrants de vial que estiguin fora del domini públic de la carretera BV-
2153 i que estiguin dins el seu terme municipal.  
 
L’Ajuntament de Torrelavit, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els 
elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la 
carretera, independentment de la seva titularitat. Es detalla a continuació una relació d’ 
aquests elements: 
 

− Camins de servei que entronquen amb la carretera 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
L’expropiació dels terrenys no urbans seran expropiats per la Diputació de Barcelona. 
  
Quart. - Responsabilitat patrimonial 
 
Cadascuna de les administracions signants d’aquest conveni i dintre del seu àmbit de 
competència, es fan responsables patrimonialment, enfront de tercers, dels danys que es 
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puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb l’anterior 
paràgraf.  
 
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 de totes les parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè. - Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
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 les altres parts. 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: 
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- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 

 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 

 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 

 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant les 
altres parts. 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 Torrelavit: Manuel Raventós Cuyàs, Alcalde-President; Xavier 
Rodado Honorato, 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. 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. 
 
Tercer.- 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.” 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castellterçol, relatiu a les obres del projecte constructiu de la 
Plataforma única a la carretera BV-1245 entre el PKi 0+200 i el  PKf 0+280. TM 
Castellterçol (exp. núm. 2016/10478).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment, la travessera BV-1245 entre el PK 0+200 i el PK 0+280 presenta una 

calçada d’uns 6 metres d’amplada i voreres amb amplades variables per les 
diferents alineacions de façana. Les voreres estan executades amb diferents 
paviments que no segueixen un ritme constant en tot el tram. A més, trobem 5 vials 
que desemboquen en aquest tram de travessera i només dos passos de vianants, 
un d’ells elevat. Cal dir que en aquest tram hi ha un important trànsit de vianants 
que creuen la carretera per a accedir als equipaments municipals. 

 
2. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat viària Local, (OTMSVL), adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (GSIVM) s’ha redactat el document tècnic de 
referència en el que es fa una proposta d’actuació per un import de 272.993,97 (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
3. La proposta d’actuació consisteix en transformar tot el tram en una plataforma única 

que millorarà substancialment l’accessibilitat i alhora farà més permeable la 
travessera. S’unificaran els materials de construcció tant a la vorera com a la 
calçada, creant un espai diàfan que segregarà vehicles i vianants mitjançant 
jardineres corregudes. 

 
4. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la carretera 

gestionada a través de l’esmentada Gerència (GSIVM) i un dels seus objectius 
principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres 
locals.  

 
5. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellterçol, 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 
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interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, 
una vegada hagin estat executades. 

 
6. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de sis mesos.  
 
7. 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. 

 
8. Es valora l’import total de l’actuació en 272.993,97 EUR (IVA inclòs) amb el següent 

repartiment del seu cost inicialment previst entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castellterçol: 

 
 

Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de 
Castellterçol 

Cost (IVA 
inclòs) 

272.993,97 EUR 122.560,13 EUR 150.433,84 EUR 

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Castellterçol ha de cofinançar 
la part d’obra que afecta el seu municipi per un import de 150.433,84 EUR, aquesta 
part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost. 

 
9. És procedent retenir l’import de 272.993,97 EUR IVA inclòs, dels quals 122.560,13 

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 150.433,84 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament 
Castellterçol 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.  

 
10. 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.  

 
11. 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 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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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 Castellterçol relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de la PLATAFORMA ÚNICA A LA CARRETERA BV-1245 ENTRE EL PKi 
0+200 i el PKf0+280. TM CASTELLTERÇOL, 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 CASTELLTERÇOL 
RELATIU A LES OBRES DE LA PLATAFORMA ÚNICA A LA CARRETERA BV-1245 

ENTRE PKi 0+200 I EL PKf 0+280. TM CASTELLTERÇOL  
 
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, 
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. 
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AJUNTAMENT DE CASTELLTERÇOL, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Isaac Burgos Lozano, i assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Jaume 
Miró Herms.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Actualment, la travessera BV-1245 entre el PK 0+200 i el PK 0+280 presenta una 

calçada d’uns 6 metres d’amplada i voreres amb amplades variables per les diferents 
alineacions de façana. Les voreres estan executades amb diferents paviments que no 
segueixen un ritme constant en tot el tram. A més, trobem 5 vials que desemboquen en 
aquest tram de travessera i només dos passos de vianants, un d’ells elevat. Cal dir que 
en aquest tram hi ha un important trànsit de vianants que creuen la carretera per a 
accedir als equipaments municipals. 

 
II. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

viària Local, (OTMSVL), adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat (GSIVM) s’ha redactat el document tècnic de referència en el que es fa una 
proposta d’actuació per un import de 272.993,97 (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
III. La proposta d’actuació consisteix en transformar tot el tram en una plataforma única que 

millorarà substancialment l’accessibilitat i alhora farà més permeable la  travessera. 
S’unificaran els materials de construcció tant a la vorera com a la calçada creant un 
espai diàfan que segregarà vehicles i vianants mitjançant jardineres corregudes. 

 
IV. La Diputació de Barcelona és l’administració que ostenta la titularitat de la carretera 

gestionada a través de l’esmentada Gerència (GSIVM) i un dels seus objectius principals 
consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  

 
V. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellterçol, 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. 

 
VI. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona en data ....  
 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. - Objecte del conveni 
 
És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona (Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais 
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Naturals), i l’Ajuntament de Castellterçol, en ordre a l’execució per part de la Diputació, en el 
terme municipal de Castellterçol, de les obres del projecte constructiu de la “PLATAFORMA 
ÚNICA A LA CARRETERA BV-1245 ENTRE PKi 0+200 I EL PKf 0+280 TM 
CASTELLTERÇOL”, 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 272.993,97 € IVA inclòs, amb cofinançament a càrrec 
de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Castellterçol.   
 
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:  
 

 l’aprovació i execució de les obres del projecte constructiu de la “PLATAFORMA 
ÚNICA A LA CARRETERA BV-1245 ENTRE PKi 0+200 I EL PKf 0+280 TM 
CASTELLTERÇOL”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat viària 
Local amb un import total de 272.993,97 EUR, IVA inclòs, dels quals 122.560,13 
EUR, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61101, i 150.433,84 EUR 
corresponen a l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament de 
Castellterçol amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001, totes 
elles del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, 
condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. La part que li correspon cofinançar 
a l’Ajuntament de Castellterçol 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 i coordinació de seguretat i salut de les obres del document tècnic de 
referència mitjançant tècnics de la Diputació o contractes externs de serveis.  

 
Tercer. - Obligacions de l’Ajuntament de Castellterçol  
 
L’Ajuntament de Castellterçol es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 150.433,84 EUR. 
 
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 això, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se com a 
tal la certificació final de les obres, per tal que si fos necessari cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres.   
 
L’Ajuntament de Castellterçol 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 
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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. 
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
Quart.- Actuacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament de Castellterçol 
 
a) Obligacions de manteniment i conservació a càrrec de les entitats participants sobre els 

elements situats dins de l’àmbit de les obres  
 

Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la 
calçada de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 
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. 

 
b) Responsabilitat patrimonial 
 

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

 
c) Desviaments econòmics 
 

Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i 
assumit per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per 
part de la Direcció de les obres. 

 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 

Sisè. - Efectes del conveni 
 

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
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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. 

 
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.  
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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 Castellterçol: Isaac Burgos Lozano, Alcalde-President; Jaume Miró 
Herms, 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 de 272.993,97 EUR IVA inclòs, dels quals 122.560,13 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 150.433,84 EUR corresponen a 
l’aportació econòmica inicialment prevista de l’Ajuntament Castellterçol 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 
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.” 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 
el règim de  concessió directa amb concurrència,  adreçades als ajuntaments de 
la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar, 
campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2020,  per un import de 
60.000 € (exp. núm. 2019/11350).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 30 i següents el regim de les 
subvencions atorgades per concessió directa amb concurrència. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem els nostres parcs” la 
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medio-ambiental que 
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que des de fa diversos exercicis es va establir una línia de subvencions als 
diferents ajuntaments de la província per ajudar a finançar les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzen aquestes 
visites dins de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.  
 
Vist que el procediment establert en aquestes bases és el de concessió directa atesa 
la voluntat de que tots els ajuntaments destinataris d’aquesta convocatòria puguin 
accedir en igualtat de condicions als ajuts econòmics previstos i tenint en compte la 
corresponent disponibilitat pressupostària. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2020. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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 i 32   
de l’Ordenança, així com a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de 
Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte 
d’aquesta convocatòria en llegua catalana i castellana. 
 

Vist el que disposa l’article 23.2.a) de la LGS respecte la possibilitat d’incloure unes 
bases específiques en la pròpia convocatòria de subvencions. 
 

Vist el que disposa l’article 55.2 de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

Vist el que s’estableix a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i 
activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. 
 
Vist l’apartat 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 convocatòria núm. 202020195120011333 que incorpora les 
bases específiques de la convocatòria de subvencions en règim de concessió directa 
amb concurrència, adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer 
front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem els nostres parcs” per 
a l’exercici 2020, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA AMB CONCURRÈNCIA ADREÇADA  ALS 
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES 
DESPESES DEL TRANSPORT ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS 
NOSTRES PARCS” EXERCICI 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA  202020195120011333 
 
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.   



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 

La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen 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 pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2019 - 2020. 
 

La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 

L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de 
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 
 

Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 

3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” 
durant el període comprés entre el 7 de gener  de 2020 fins el 30 de juny de 2020.  
 
4.- Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que, en el cas de 
resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l’acreditació d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament 
exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l’article 45 OGS. 
 
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar 
 
Les sol·licituds es podran presentar-se mitjançant el formulari electrònic normalitzat que 
serà signat digitalment per l’alcalde – president o pel regidor delegat, i hauran d’incorporar o 
adjuntar la següent informació: 
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1.- Sol·licitud de subvenció: 
 

a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el 
que ho fa. 

b) Identificació del sol·licitant de la subvenció. 
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació. 
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb 

indicació del seu cost total. 
e) Import de la subvenció que se sol·licita. 
f) Data i lloc de la sol·licitud.  
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de 

Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà 
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar 
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les 
seves obligacions.  

 

2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació: 
 
1) Annex número 1: 
 

a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del 
transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem els nostres parcs”  

b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de les despeses no subvencionades que 
comporti el transport escolar de la campanya. 

 
2) Annex número 2: 
 

a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita 
subvenció. 

 
3) Annex número 3: 
 

a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.  

b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de 
condicions de la subvenció.  

c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan 
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona. 

d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a altres 
Administracions Públiques o entitats privades. 

e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la 
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció 
d’altres subvencions per a la mateixa activitat. 

 
4) Annex número 4: 
 

a) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per 
acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de les activitats 
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subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual.      

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença 21 de novembre i finalitzarà el 19 de 
desembre de 2019. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, per l’Alcalde – President 
o pel regidor delegat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà 
acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: 
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 

 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a 
beneficiari/beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a 
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a 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 fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà 
el procediment de concessió directa amb concurrència. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a tots els sol·licitants que acompleixin els requeriments 
establerts a la present convocatòria d’acord amb la quantia prevista a la base 11.  
  
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2020 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de  l’aplicació 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin serà del 50% del cost de l’activitat 
subvencionada informat en la sol·licitud de subvenció, i fins esgotar la consignació 
pressupostaria anteriorment fixada. 
 
En el supòsit d’esgotar el pressupost disponible, l’import a concedir a cadascuna de les 
activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.  
 
S’estableix que, en cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment 
pressupostat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment. 
 
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions 
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis  d’Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona. 
 
La proposta de concessió de subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb el previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà 
formada per les següents persones: pel President de l’Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, 
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals o persona en qui delegui, per un representant de la 
presidència de la Corporació; per la gerent de Serveis d’Espais Naturals o persona en qui 
delegui, pel cap de Secció de Divulgació i Comunicació de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals i per la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que també actuarà com a 
secretaria de l’òrgan col·legiat.  
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
ajuntaments interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP. 
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 

14.- Acceptació de la subvenció 
 
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta 
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la 
notificació d’atorgament de subvenció.   
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

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

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

amb la Seguretat Social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

 
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren 

 
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 62. OGS.  
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16.- Despeses subvencionables 
 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents: 
 

 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament 
primari, que realitzin visites als espais naturals protegits que gestiona la Diputació de 
Barcelona i s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores. 

 

 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui 
recuperable o compensable per l’Ajuntament. 

 
17.- Subcontractació  
 
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades. 
 
18.- Forma de pagament 
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Així mateix, abans del pagament el beneficiari haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social 
 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
d’octubre de 2020. 
 
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada 
digitalment per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una 
memòria de l’actuació subvencionada. 
 
S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat. La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la 
quantitat atorgada. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
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 improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
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 
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termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de control 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les 
condicions que van determinar la concessió de la subvenció. 
 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat 
de Subvencions.   
 
25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts per la pròpia 
Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa. 
 
26- Causes de reintegrament  
 
Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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 Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
Respondran solidàriament les persones i els membres de les entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.- Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així con la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.” 

 

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 
integra del qual és el següent: 
 

Extracte de l’Acord de data 14 de novembre de 2019 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, d’aprovació de la convocatòria i bases específiques para la 
concessió de subvencions, en règim de concessió directa amb concurrència, 
adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses 
de transport escolar campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2020. 
Promoguda per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
Codi convocatòria: 202020195120011333 
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D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual 
es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  
 
El text íntegre de la convocatòria es pot trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-
administrativa/subvencions/cercador 
 
Primer. Beneficiaris 
 
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els 
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb 
competències en matèria d’educació. 
 
Segon. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 
sol·licitud, tramitació, concessió pagament i justificació de les subvencions que atorgui la 
Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, adreçades als 
ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport 
dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament primari, que realitzin visites als 
espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya “Coneguem els 
nostres parcs”, durant el curs escolar 2019 - 2020. 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es 
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i 
Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes de 
sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada. 
 
Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals 
es consideraran nul·les. 
 
Tercer. Bases reguladores 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Quart. Quantia 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2020 per a l’atorgament de subvencions 
regulades en la present convocatòria serà de 60.000,00 € i anirà a càrrec de  l’aplicació 
pressupostaria G/50400/17230/46200 del pressupost de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals. 
 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador
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L’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin serà del 50% del cost de l’activitat 
subvencionada informat en la sol·licitud de subvenció, i fins esgotar la consignació 
pressupostaria anteriorment fixada. 
 
En el supòsit d’esgotar el pressupost disponible, l’import a concedir a cadascuna de les 
activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants.  
 
S’estableix que, en cas que el cost final de l’activitat sigui inferior a l’inicialment 
pressupostat, l’import de la subvenció es reduirà proporcionalment. 
 

Cinquè. Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds comença el 21 de novembre de 2019 i finalitzarà 
el 19 de desembre de 2019. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la 
present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de 
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/) mitjançant la complementació 
del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, per l’Alcalde – President 
o pel regidor delegat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà 
acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podran trobar-se a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals:  
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
 
Sisè. Termini execució i justificació  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a 
finançar les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” 
durant el període comprés entre el 7 de gener de 2020 fins el 30 de juny de 2020. 
 
Els ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 
d’octubre de 2020. 
 
Caldrà que l’ens beneficiari presenti una certificació de les despeses efectuades signada 
digitalment per un funcionari públic habilitat en l’exercici de les seves funcions i una 
memòria de l’actuació subvencionada. 
 
S’ha de justificar el cost total de l’activitat amb la indicació de si aquest ha estat finançat 
amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del 
beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa 
finalitat  
  

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa
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La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la quantitat 
atorgada. 

 
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.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50400/17230/46200 del pressupost de l’exercici 2020 condicionant l’efectivitat 
d’aquests acords a l’existència de crèdit, hàbil i suficient, a la partida indicada del 
pressupost de l’any 2020. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la 
seu electrònica de la Diputació. 
 

Sisè.-  APROVAR la incorporació dels tràmits relatius a aquesta convocatòria a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona”.  
 
36.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per un import de 1.561,56 €, a favor de la Sra. S.C.B., 
dins la línia de millora d’habitatge i rehabilitació de patrimoni arquitectònic en el 
Parc de la Serralada de Marina, així com aprovar la revocació inicial, per import 
de 2.038,44 € corresponent a l’import no justificat de la subvenció concedida, i 
donar-li un termini de 15 dies als efectes de la presentació de la documentació 
corresponent o per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el 
benentès que de transcorregut aquest termini sense haver-se’n presentat, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2016/11327).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets  
 
Per acord de Junta de Govern de data 22 de desembre de 2016 es va aprovar la 
convocatòria d’atorgament de subvencions a les explotacions forestals, empreses 
agrícoles – ramaderes, empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic, instal·lacions calderes de biomassa i entitats culturals, per activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals. 
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Posteriorment i per acord de la Junta de Govern de 29 de juny de 2017, es va aprovar 
la resolució de l’atorgament de subvencions, d’acord amb la proposta formulada per 
l’òrgan col·legiat. 
 
Entre les subvencions atorgades es va concedir una subvenció en la línia de millora 
d’habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic en el Parc de la Serralada de 
Marina  a la Sra. Serena Casas Brullet, per import de 3.600,00 euros. 
 
Atès que la justificació de la subvenció mitjançant el compte justificatiu simplificat amb 
aportació de justificants de despesa va ser presentada, amb data 28 de juny de 2018, 
en el registre del Consorci de la Serralada de Marina,  dins  la data de termini 
establerta amb les bases especifiques de la convocatòria  i que posteriorment va ser 
requerida  la beneficiaria de la subvenció  per a que esmenés la documentació 
presentada.  
 
Atès que l’informe de certificació de les activitats subvencionades va ser posterior a la 
data 18 de desembre de 2018, últim dia per tramitar els reconeixements d’obligacions 
dins dels terminis establerts a les instruccions de tancament de l’exercici pressupostari 
de 2018, i no es va poder realitzar el tràmit de reconeixement d’obligació. 
 
Vist l’informe tècnic en el que s’indica que l’import justificat de l’activitat subvencionada 
és inferior a la despesa que s’havia de justificar i que cal procedir a fer efectiva, com a 
pagament de la subvenció,  la quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.561,56 €).  
 
D’acord amb la Base 51 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona de 2019, es podrà imputar a càrrec de despeses  del pressupost de 
l’exercici corrent, obligacions derivades de despeses que s’hagin realitzats en anys 
anteriors. 
 
Vist la instrucció de la Intervenció General sobre diverses matèries de control intern 
que en el seu apartat 4.c) disposa que la competència per aprovar el reconeixement 
de crèdit serà el mateix òrgan que disposa de competència originaria per aprovar la 
despesa. 
 
Respecte de la despesa objecte de reconeixement de crèdit per import total de MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.561,56 €), 
existeix consignació pressupostària en l’exercici corrent, així com també existia 
consignació pressupostaria adequada i suficient en l’anterior exercici, havent-se 
realitzat dita despesa d’acord amb el procediment ajustat a dret indicat en els 
paràgrafs  anteriors. 
 
Procedeix per tant proposar el reconeixement de crèdit de la despesa per un import 
total de de MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
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CÈNTIMS (1.561,56 €), i autoritzar i disposar aquesta despesa, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostaria G/50402/71230/77000 del vigent pressupost de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
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 de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- RECONÈIXER EL CRÈDIT derivat de la despesa per import de  MIL CINC-
CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.561,56 €), a 
favor de la Sra. Serena Casas Brullet, en base als arguments adduïts en la part 
expositiva de la resolució. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa per la quantitat de de MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.561,56 €), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50402/17230/77000 l’exercici 2019. 
 
Tercer.- Revocar inicial i parcialment  per import de DOS MIL TRENTA-VUIT EUROS 
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.038,44 €), la subvenció concedida per 
import no justificat. 
 
Quart.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a la interessada per a que presenti les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les, la revocació inicial passarà a definitiva 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la  beneficiaria pel seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
37.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació 
de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020, per un import total de 332.000 € (exp. 
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núm. 2019/17574).- 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. Posant en valor la xarxa educativa comunitària esdevenen claus les entitats sense  

finalitat de lucre pel seu projecte de transformació social, que promou de manera 
explícita el compromís cívic, l’arrelament al municipi i l’educació.  

 
4. Les entitats sense finalitat de lucre són reconegudes legalment, com associacions 

que agrupen voluntàriament a ciutadans amb una finalitat comuna. Actualment, a la 
demarcació de Barcelona el nombre d’entitats d’especificitat educativa són 5.5861, 
que en la seva majoria tradicionalment col·laboren amb l’administració. 

 
5. El recolzament de la Diputació de Barcelona a les entitats sense finalitat de lucre 

compta amb una trajectòria consolidada, que es va iniciar a l’any 2014 amb una 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions pel finançament dels seus  
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 entitats sense finalitat de lucre 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 
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 

                                                      
1
 Font: Generalitat de Catalunya. Departament de justícia. Guia d’entitats 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats# 
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sentit les entitats sense finalitat de lucre 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 tres cents trenta-dos mil euros (332.000,00 €), a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/40300/32000/48900 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 
tres cents mil euros (300.000,00 €), 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, en compliment de les instruccions de control de la gestió del pressupost 

corporatiu, en data 29 d’octubre de 2019 el Coordinador de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns emet informe favorable a la proposta de compromisos 
futurs de la despesa d’aquesta convocatòria.   

 
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), regula 
els procediments de concessió de subvencions que tramiti la Diputació de 
Barcelona. 

 
3. 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. 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, 

d’acord amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’Ordenança, 
així com a i 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 
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2015), procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província 
l’extracte de la convocatòria en llengua catalana i castellana. 

 
6. 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, en relació a les obligacions, principis 
ètics i regles de conducta de les beneficiàries de les subvencions. 

 
7. L’article 58 del Real 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, relatiu 
a l’aprovació de la despesa per una quantia màxima i distribució entre crèdits 
pressupostaris.  

 
8. 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’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació de Barcelona, 
durant els anys 2019 i 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’ENTITATS 
SENSE FINALITAT DE LUCRE A REALITZAR A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, 
DURANT ELS ANYS  2019 I 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 202020195120011373 
 
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). 
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L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de concessió 
de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de maig de 2017. 
 
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les regulacions 
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat prevista a l’article 
23.2.a) LGS. 
 
2. Objecte i finalitat de les subvencions 
 
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 activitats i projectes educatius de les entitats sense 
finalitat de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys  2019 i 
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/de les 
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 31 d’agost de 2020.  
 
4. Requisits per a la sol·licitud i forma d’acreditar-los 

 
1. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre de la 

demarcació de Barcelona. 
 

https://www.diba.cat/web/educacio/educacio-360
https://www.diba.cat/es/web/educacio/educacio-360
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Queden expressament excloses 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, atès que tenen una convocatòria específica pel mateix objecte i finalitat. 

 
2. Disposar d’un document d’adhesió d’ens local a l’activitat/projecte pel qual es sol·licita 

subvenció, d’acord amb el model previst en aquesta convocatòria.  
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de formalitzar la sol·licitud de 
subvenció, 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/per la 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 l’activitat/projecte pel qual es sol·licita la subvenció (Annex 1 de la sol·licitud 
de subvenció). 

c) Pressupost previst per a l’activitat/projecte pel qual es sol·licita la subvenció (Annex 2 de 
la sol·licitud de subvenció). 

d) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiària i altres recollits a l’art. 
13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions (Annex 3 de la sol·licitud de subvenció) 

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 d’ens local a l’activitat/projecte pel qual es sol·licita la subvenció 
(Annex 6 de la sol·licitud de subvenció). 

h) Altres documents que s’estimin oportuns i/o acreditin els elements de valoració previstos 
als criteris específics d’atorgament de les subvencions. 

 
6. Termini, forma i lloc de presentació de la sol·licitud de subvenció 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 7 de gener de 2020 i finalitzarà 
el 30 de gener de 2020. 
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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 la 
sol·licitud de subvenció específica de la convocatòria, que serà signada electrònicament 
pel/per la representant legal de l’entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc) i 
que anirà acompanyada de la documentació exigida a la Base 5. 
 
Aquesta sol·licitud de subvenció, 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/les interessats/des que tinguin dificultats per a realitzar la presentació electrònica de la 
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 del personal funcionari adscrit al Registre per a 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·licituds.  
 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la 
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:  
 
1. Grau de qualitat tècnica del projecte, fins a 20 punts distribuïts de la següent manera:  
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
mailto:registre.general@diba.cat
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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, 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 tres cents trenta-dos mil euros (332.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/48900 del pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’any 2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
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A més d’aquesta quantia, es fixa com a quantia addicional la de tres cents mil euros 
(300.000,00 €), 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.  
 
11. Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir per a les activitats i 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 25.000,00 €. 
 
Queden expressament excloses 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 de les activitats/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 
secretari/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. 
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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 tractar-
se d’actes integrats d’un procediment de concurrència competitiva.  
 
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 per l’entitat beneficiària 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 de les entitats beneficiàries 
 
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. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 

Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i 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. Conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 

termini de presentació de les justificacions, els documents de qualsevol mena justificatius 
de l’aplicació dels fons rebuts. 

https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
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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 corrents relacionades directament amb l’activitat/projecte 
subvencionat. 

 Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per 
l’activitat/projecte subvencionat (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, i han d’haver estat 
efectivament pagades amb anterioritat a l’acabament del termini de justificació previst. 
 
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. 
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19. Termini i forma de justificació  
 
El termini per a la justificació de les subvencions és del 15 de setembre de 2020 al 30 de 
novembre de 2020.  
 
Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, 
a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona  
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, i d’acord amb la modalitat que 
correspongui en funció de l’import concedit per la Diputació de Barcelona: 
 
a) Compte justificatiu simplificat,  si la subvenció concedida no supera l’import de 20.000 

euros, i ha de contenir: 
 

 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de l’activitat/projecte realitzat, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 

 Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat/projecte 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/projecte, amb indicació de si aquest 
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 
 

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat/projecte, amb identificació 
del concepte de la despesa, del/de la creditor/a, l’import, la data d’emissió, la data 
de pagament i el percentatge imputat a la subvenció atorgada. 

 

- 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 o documents de valor probatori 
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 

 

- Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat/projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 
b) Compte justificatiu amb l’aportació de justificants de la despesa, si la subvenció 

concedida és superior a 20.000 euros, i ha de contenir: 
 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/
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 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 72.2 del RLGS, d’acord amb els següents aspectes:  

 

- S’haurà de justificar el cost total de l’activitat/projecte, amb  indicació de si aquest 
ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de 
Barcelona, amb fons propis de l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions 
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat. 
 

- Una relació classificada de les despeses de l’activitat/projecte, amb identificació 
del concepte de la despesa, del/de la creditor/a, l’import, la data d’emissió, la data 
de pagament i el percentatge imputat a la subvenció atorgada. 

 

- Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o 
amb eficàcia administrativa, de totes les despeses incloses a la relació anterior,  i 
hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb 
claredat l’activitat al que es refereixen.  

 

- Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat/projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència. 

 
c) Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, si el cost de l’activitat/projecte 

subvencionat és superior a 50.000 €, qualsevol que sigui l’import de la subvenció 
concedida, i ha de contenir: 
 

 Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
present convocatòria, així com de l’activitat/projecte realitzat, els resultats obtinguts i 
les desviacions respecte el pressupost previst. 

 Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat/projecte amb el 
contingut mínim de l’article 74.5 RLGS. 

 Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a 
l’article 74.2 RLGS. 

 
L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de 
Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 

- Justificar el cost total de l’activitat, amb  indicació de si aquest ha estat finançat amb 
càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis de 
l’entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per 
a la mateixa finalitat.  
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- Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat/projecte 
subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. Així mateix, caldrà aportar 
evidències conforme les entitats beneficiàries han fet constar la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona en l’execució de l’activitat/projecte, en la documentació impresa i cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals, si s’escau. 
 
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/da la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
requerit/da, 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 a l’entitat beneficiària per tal que la presenti, 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui requerida, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a iniciar els tràmits de 
revocació de la subvenció.  

 
21. Mesures de garantia 
 
Les entitats beneficiàries queden exonerades 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 l’activitat/projecte a desenvolupar. 
 
Les entitats beneficiàries 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 
 
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat/projecte, 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 l’activitat/projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
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, 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.  
 

http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/imatge-corporativa
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Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades personals, la 
Diputació de Barcelona posa a disposició de les persones interessades la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on el/la Delegat/da de Protecció de Dades l’atendrà. 
 
Encara que per aquesta via se li hagi pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la 
privacitat de les dades personals, 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/ 
 
Les persones interessades 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 14 DE NOVEMBRE DE 2019 DE LA JUNTA DE 
GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL ES CONVOQUEN 
SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A 
FINANÇAR PROJECTES EDUCATIUS D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE A 
REALITZAR A LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA, ELS ANYS 2019 I 2020, 
PROMOGUDES PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ. 
 
Codi convocatòria: 202020195120011373 

 
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. Beneficiàries 
 
1. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre de la 

demarcació de Barcelona. 
 

Queden expressament excloses 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, atès que tenen una convocatòria específica pel mateix objecte i finalitat. 

 
2. Disposar d’un document d’adhesió d’ens local a l’activitat/projecte pel qual es sol·licita 

subvenció, d’acord amb el model previst en aquesta convocatòria.  
 
 
 

mailto:delegatprotecdades@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://www.diba.cat/es/web/registre/
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl
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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 entitats sense finalitat 
de lucre a realitzar dins de la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 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. 

 
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 tres cents trenta-dos mil euros (332.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 
pressupostària G/40300/32000/48900 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 tres cents mil euros 
(300.000,00 €), 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.  
 

https://www.diba.cat/es/web/educacio/educacio-360
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L’import a concedir per a les activitats i 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 25.000,00 €. 
 
Queden expressament excloses aquelles sol·licituds per un import inferior a 1.000,00 €. 
 
En qualsevol cas, l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà, del 
50% del cost total de les activitats/projectes subvencionats. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 7 de gener de 2020 i finalitzarà 
el 30 de gener de 2020. 
 
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 31 d’agost de 2020.  
 
Setè. Altres dades 
 
El termini per a la justificació de les subvencions serà del 15 de setembre de 2020 al 30 de 
novembre de 2020”.  

 
Tercer. APROVAR el text de la convocatòria, que incorpora les bases específiques, i 
el seu extracte en llengua castellana que s’adjunten com Annexes I i II respectivament, 
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 Annex III. 
 
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 
tres cents trenta-dos mil euros (332.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
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G/40300/32000/48900 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.” 
 

ANNEX III AL DICTAMEN QUE APROVA LA CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, DESTINADES A FINANÇAR PROJECTES 
EDUCATIUS D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE  A REALITZAR A LA 
DEMARCACIÓ DE BARCELONA, DURANT ELS ANYS 2019 I 2020, PROMOGUDA PER 
LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ – ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I 
JOVENTUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, el president accidental, senyor Collboni, 
aixeca la sessió essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és 
signada per aquest i per la secretària que en dona fe.   
 


